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Resumo 

 

A informação constitui, nos dias de hoje, um dos ativos mais importantes das organizações, 

elevando a segurança de informação para um nível estratégico e até mesmo de sobrevivência.  

Maior parte das organizações possui sistemas de informação e nas suas estruturas 

organizacionais têm definida a função de Diretor de Segurança de Informação (Chief Information 

Security Officer – CISO), embora em muitos casos sem essa designação específica. A questão 

que tem sido, de certo modo, problemática é o enquadramento do CISO nessas estruturas, 

relativamente à sua subordinação e seu envolvimento na tomada de decisões estratégicas das 

organizações, relativas à segurança de informação.  

Este trabalho propõe um modelo de avaliação, através de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, 

da relação entre o enquadramento do CISO na estrutura organizacional e o nível de maturidade 

da segurança de informação de uma organização. Para o efeito, foram realizadas entrevistas a 

vinte e cinco (25) organizações portuguesas públicas e privadas, com base num modelo de 

maturidade de segurança de informação e no gráfico RACI (Responsible, Accountable Consulted 

and Informed) de alto nível do papel do CISO definido pelo COBIT 5, cujos dados são analisados 

estatisticamente, através de matrizes de correlação e gráficos de dispersão. 

Desta amostra verificou-se que, com um grau de confiança de 95% e uma margem de erro de 

0,326, a relação entre o nível de maturidade da segurança de informação e o envolvimento do 

CISO nos processos e práticas da segurança de informação tem um coeficiente de correlação 

de 0,800282997. 

Palavras-Chave: CISO, Maturidade da Segurança de Informação, Estrutura Organizacional, 

COBIT 5.  
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Abstract 
 

In today’s world Information is one of the most important assets for any organization, and securing 

information has become strategic and even critical to the survival of the organization.  

Most organizations have information systems and organizational structures that typically include 

the role of Chief Information Security Officer (CISO), although not necessarily under this specific 

title. One issue that has been to some extent problematic is how to incorporate CISOs into these 

organizational structures in terms of chain of command and involvement in strategic business 

decisions on information security.  

This paper proposes a model using a quantitative and qualitative research to evaluate the 

relationship between a CISO's place within the organizational structure and an organization's 

current level of information security maturity. Interviews were conducted with twenty-five 

Portuguese public and private organizations based on an information security maturity model and 

the high-level RACI (Responsible, Accountable, Consulted and Informed) chart of the CISO´s 

role, outlined in COBIT 5. The resulting data was statistically analysed using correlation matrices 

and scatter plots. 

From this sample, a correlation was established between the level of information security maturity 

and CISO involvement in information security processes and practices, with a correlation 

coefficient of 0.800282997, at a confidence level of 95% and with a margin of error of 0.326. 

Keywords: CISO, Information Security Maturity, Organizational Structure, COBIT 5.  
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1 Introdução 

Nos últimos anos, a segurança de informação e ciber segurança tornaram-se numa questão de 

preocupação, atenção e até mesmo de sobrevivência para as organizações quer pequenas, 

médias ou grandes, exigindo delas um investimento mais adequado em recursos técnicos, 

tecnológicos e sobretudo humanos para poderem estar a altura de dar respostas às ameaças 

cada vez mais crescentes e recorrentes contra este ativo mais importante desta era digital – a 

informação. 

Todos os dias ocorrem milhões de conexões de dispositivos através da internet. A Internet não 

é uma rede única, mas uma coleção mundial de redes ligadas que são acessíveis de várias 

formas por dispositivos eletrônicos desde que possuam conexão à rede [1]. A internet constitui 

desta forma, um meio de excelência para circular todo o género de informação, constituindo um 

portal de interconectividade entre o “velho mundo”, geográfica e temporalmente definido, onde a 

realidade é tangível e o “novo mundo da sociedade de informação”, inteligível na sua grande 

maioria apenas pelas novas gerações [2]. Indivíduos e organizações podem alcançar qualquer 

ponto na internet sem ter em conta os limites geográficos nem de tempo. No entanto, juntamente 

com a conveniência e fácil acesso à informação vêm os riscos. Entre eles estão os riscos de uma 

informação valiosa poder ser perdida, roubada, alterada ou usada indevidamente [1].  

Uma informação registada ou armazenada eletronicamente e disponível em redes de 

computadores pode ser considerada mais vulnerável do que aquela impressa em papel e 

trancada num armário de arquivo. Intrusos informáticos não precisam de entrar num escritório 

ou numa casa; eles podem não estar no mesmo país, mas são capazes de roubar ou adulterar 

informação sem necessidade de tocar num pedaço de papel ou numa fotocopiadora, por 

exemplo. Podem também criar novos arquivos eletrônicos, executar os seus próprios programas 

e ocultar provas de sua atividade não autorizada [1]. 

Os objetivos tradicionais de segurança de informação são confidencialidade, integridade e 

disponibilidade. Um dos problemas com que ainda se debate a segurança de informação nas 

organizações é que ela é frequentemente vista e tratada de forma isolada e as empresas 

continuam a ter uma resistência em integrar os requisitos de segurança de informação nos 

objetivos do negócio [3]. 

Para fazer face às ameaças globais de segurança de informação e de cibersegurança é 

importante e até mesmo imperativo que as estruturas organizacionais disponham de um setor 

responsável pela proteção da sua informação. Este setor deve ser liderado por um profissional 

qualificado para o efeito – o “Chief Information Security Officer “ (CISO) [4] que esteja envolvido 

de maneira transversal na definição de um plano estratégico capaz de contribuir para que os 

objetivos da segurança de informação estejam alinhados com os objetivos de negócio da 

organização. Os objetivos de segurança devem passar por medidas proativas, mais viradas para 

a gestão de riscos relacionados à segurança de informação e à cibersegurança [5]. 
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A chave para fazer do papel do CISO um sucesso é posição, poder e independência [6]. Para 

ser eficaz, um CISO deve merecer o apoio dos diretores executivos e estar numa posição em 

que possa se envolver diretamente na gestão executiva através de uma estrutura de 

comunicação adequada com todos os membros do conselho diretivo [7]. Entretanto, os prós e 

contras do CISO reportar dentro ou fora da estrutura de TI ainda são discutíveis e se destina a 

fornecer uma abordagem mais pragmática, enquanto o debate continua. 

A norma ISO/IEC 27001, as frameworks ITIL e COBIT 5 (mais precisamente o “COBIT 5 for 

Information Security”) ajudam as organizações a implementarem os seus sistemas de gestão de 

segurança de informação, bem como fornecem alguma orientação geral na questão do 

enquadramento do CISO nas suas estruturas organizacionais, embora com consideráveis 

limitações práticas. Não obstante a existência dessas normas e padrões orientadores, a 

aplicação das mesmas depende da análise detalhada e minuciosa de vários fatores 

organizacionais, nomeadamente, a indústria, o setor de negócio, a visão estratégica e até mesmo 

a dimensão da organização. 

 

1.1. Motivação  

A necessidade de entender o ponto fulcral do histórico de desastres de segurança de informação 

em sistemas de informação mundiais; o desafio contínuo em minimizar o nível de 

despreocupação dos comités executivos das organizações em relação a importância do 

investimento estratégico em segurança de informação, como uma das principais premissas para 

o alcance dos objetivos estratégicos da organização e a satisfação das necessidades dos 

stakeholders, constitui a grande motivação para o desenvolvimento deste trabalho. 

Outra grande motivação e desafio passa pelas organizações compreenderem a necessidade 

imperiosa de terem nas suas estruturas organizacionais um responsável pela segurança de 

informação, atribuindo-lhe responsabilidades e poderes com vista a conduzir todo um processo 

de gestão de riscos relacionados com segurança de informação, na medida em que ele deve ser 

uma espécie de interface entre aqueles que se encontram na administração do próprio negócio 

e aqueles que se encarregam das questões técnicas e tecnológicas de suporte à esse mesmo 

negócio. Tal como disse Mike Gentile, o negócio, a tecnologia e segurança falam línguas 

diferentes e o CISO precisa de ser multilíngue para servir de ponte e fazer da organização uma 

só entidade [7]. 

A combinação dos dois pressupostos acima referenciados pode prestar algum contributo para 

que as organizações atinjam um nível aceitável de maturidade de segurança de informação e 

deste modo protegerem a sua informação que nos dias de hoje constitui pedra angular para o 

sucesso do negócio.  
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1.2. Objetivos e Resultados 

O presente trabalho teve como principal objetivo analisar a relação da função CISO em termos 

de enquadramento na estrutura organizacional e suas competências com o grau de 

desenvolvimento e de intensidade das medidas de segurança adotadas pela organização para 

reduzir os riscos que ameaçam a sua informação.  

De uma maneira geral, o objetivo do trabalho desenvolvido foi realizar uma pesquisa quantitativa 

e qualitativa, através de entrevistas à várias organizações públicas e privadas portuguesas, para 

avaliar se a posição e as competências do Diretor para a segurança de informação, do inglês 

CISO, numa organização, tem ou não relação com a sua maturidade da segurança de 

informação. Este objetivo desdobra-se nos seguintes objetivos específicos:  

1. Analisar o Estado da Arte relativamente à função CISO e quais as responsabilidades que 

lhe recaem; 

2. Avaliar as normas ISO/IEC 27001, ITIL e COBIT 5 quanto à posição do CISO na estrutura 

organizacional, suas responsabilidades e a maturidade da segurança de informação; 

3. Definir um framework para avaliar a relação entre a maturidade da segurança de 

informação, a posição do CISO na estrutura organizacional e o seu envolvimento nos 

processos e práticas da segurança de informação; 

4. Avaliar o resultado da aplicação do framework em organizações reais. 

Como resultados, espera-se que o framework proposto contribua para as organizações 

avaliarem o seu nível de maturidade da segurança de informação, definindo uma estratégia 

própria de segurança de informação, consentânea com as ameaças informáticas e cibernéticas 

globais atuais e futuras tendo em linha de conta que a internet criou oportunidades incríveis de 

negócio, mas também abriu portas para um conjunto de riscos que ameaçam à informação.  

Outro contributo será o de despertar nas organizações a visão de que para uma eficiente e eficaz 

segurança de informação é necessário responsabilizar uma área específica e definir o papel e 

os poderes do seu diretor (CISO) e ainda o posicionamento deste na estrutura organizacional, 

na medida em que empresas que tenham um CISO de facto obtêm valor acrescentado aos seus 

ativos de informação [8].  

1.3. Organização da Dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em seis (6) capítulos, cada um dos quais abordando 

temas específicos, tal como se segue.  

No Capítulo 1 é feito um enquadramento do tema do trabalho através de uma introdução, são 

definidos os objetivos e os resultados a serem atingidos e a metodologia.  
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No Capítulo 2 é apresentado o trabalho relacionado, mais precisamente os aspectos teóricos 

relacionados com o desenvolvimento do trabalho, como os conceitos sobre informação, 

segurança de informação, maturidade da segurança de informação, o CISO nas organizações, 

analisa as normas e boas práticas internacionais sobre segurança de informação e termina 

fazendo uma breve abordagem a questões de análise estatística, como a matriz de correlação, 

o gráfico de dispersão, margem de erro, nível de confiança e desvio padrão. 

No Capítulo 3 é apresentado o método de investigação utilizado para a realização deste 

trabalho. 

No Capítulo 4 é levantado o problema que se pretende resolver.   

No Capítulo 5 é apresentado de forma detalhada a composição e estrutura do Modelo de 

Investigação para responder ao problema levantado, mais precisamente as diferentes etapas do 

inquérito enviado às organizações e a maneira como deve ser respondido.  

No Capítulo 6 começa-se por uma demonstração de como uma organização respondeu ao 

inquérito, depois são apresentados os resultados gerais agregados e por último a análise 

estatística destes mesmos resultados. 

Finalmente, no Capítulo 7 são apresentadas as principais conclusões deste trabalho, a avaliação 

da Modelo de investigação seguido, as principais limitações do trabalho e finalmente algumas 

propostas para trabalhos futuros com vista a melhoria e/ou otimização o modelo.  
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2 Trabalho Relacionado 

Para além dos aspetos acima apresentados, nesta Secção é ainda analisada a importância da 

segurança de informação nas organizações. Posteriormente, são apresentados aspetos 

referentes a sua evolução histórica, responsabilização das questões mais delicadas de 

segurança de informação até a aparição do CISO. São também levadas em conta, as questões 

do alinhamento dos processos, objetivos e necessidades organizacionais com relação a 

dinâmica e/ou “rotinas” da segurança de informação. A terminar, abordam-se os padrões e boas 

práticas relacionadas, principalmente, com a segurança de informação e com o posicionamento 

do CISO nas estruturas organizacionais e ainda uma visão crítica a esses mesmos padrões e 

suas práticas, estritamente no que à posição hierárquica do CISO diz respeito. 

2.1 Informação, Segurança de Informação e Cibersegurança  

 A informação é dos ativos mais importantes das organizações e pode, simplesmente, ser 

definida como sendo um dado munido de significado [13] e ela, tal como é conhecida nos dias 

de hoje, apresenta-se em duas formas, física e lógica. A informação tem que ser devidamente 

administrada durante todo o seu ciclo de vida, independentemente da sua origem ou formato 

(dado, documentos físicos, documentos eletrônicos, áudio, vídeo, etc.) [8]. A segurança de 

informação é, pois, fundamental porque permite às organizações estabelecerem e manterem a 

confiança com os clientes bem como protegerem a sua reputação [14]. 

Segurança é a qualidade ou o estado de estar livre do perigo e garantir a proteção contra 

adversidades, quer estas aconteçam de forma intencional ou não [5] ou simplesmente a ausência 

de riscos tornando-se perceptível e mensurável através da conformidade com as normas 

estabelecidas que descrevem o território familiar em que os riscos são geridos ou pelo menos 

assinalados [15]. 

A segurança de informação porém, refere-se aos processos e metodologias que são desenhados 

e implementados para proteger a informação, física ou eletrônica, contra o acesso, uso, abuso, 

divulgação, destruição, alteração ou interrupção não autorizados [16]. A Segurança da 

informação estabelece que o foco da proteção está centrado na informação e nos seus 

elementos mais críticos, tais como os seus sistemas que usam, armazenam e processam essa 

mesma informação. Em Sistemas de Informação (SI)1 e nas suas relacionadas Tecnologias de 

Informação (TI)2, falar de segurança de informação é, incontornavelmente, abordar a tríade CIA, 

(Confidentiality, Integrity and Availability) [7], Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. 

                                                           
1 Sistemas de Informação (SI) – Conjunto de componentes inter-relacionados que recolhe (ou recupera), 
processa, armazena e distribui informação para apoiar a tomada de decisão e controlo numa organização 
[16]. 
2 Tecnologias de Informação (TI) – Conjunto de hardware e software que uma organização precisa utilizar, 
a fim de alcançar os seus objetivos de negócio [14]. 
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Figura 1: A tríade da Segurança de Informação 

No contexto de segurança de informação, Confidencialidade, significa que a informação deve 

manter-se secreta e só o pessoal autorizado deve ter acesso à ela. É bem conhecida a velha 

expressão “informação é poder” e nesta nossa denominada sociedade de informação, o acesso 

à informação é muito mais importante do que nunca. O acesso não autorizado à informação 

confidencial tem tido consequências devastadoras não só no plano da segurança das 

organizações públicas e privadas como também dos estados [1]. 

A Integridade está relacionada com confiabilidade, origem e exatidão, bem como com a 

prevenção contra a alteração imprópria ou não autorizada da informação. Não se trata apenas 

da integridade da informação em si, mas também da integridade da informação desde a origem 

e até completar o seu ciclo de vida. Quando a informação é modificada de uma forma indevida 

ela perde a sua integridade, fruto de alteração não autorizada quer por erro humano ou de forma 

intencional. A integridade é particularmente importante para exemplos de tipo de informação, 

como, transferência eletrônica de fundos, controlo do tráfego aéreo, contabilidade Financeira, de 

entre outros [1]. 

A Disponibilidade da informação, apesar de normalmente ser mencionada em último, na tríade 

CIA, não significa ser o último pilar da segurança de informação. Antes pelo contrário, ela é tão 

importante quanto os dois atributos anteriores, na medida em que a informação pode manter a 

sua confidencialidade e integridade, mas, se não estiver disponível, mesmo o pessoal autorizado 

não poderá acessá-la nem utilizá-la. Importa referir que a disponibilidade é dos atributos mais 

importantes particularmente para tipos de negócio que dependem de conexões em redes 

informáticas cuja ausência resulta no conhecido Denial Of Service (DoS)3 [1].  

Por seu turno, a cibersegurança também conhecida como segurança do ciberespaço, consiste 

em prover recursos técnicos e tecnológicos com vista a proteger programas, computadores e 

sistemas de informação contra invasões ilícitas através da internet [2]. A tríade acima analisada 

constitui também o suporte para esta abordagem. 

                                                           
3 Denial Of Service (DoS) – Tentativa de tornar os recursos de um sistema indisponíveis para os seus 
utilizadores [1]. 
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O cibercrime constitui, pois, outro grande desafio e preocupação para as organizações 

porquanto, elas praticamente vivem e sobrevivem à custa da internet e os ciber criminosos 

tornaram-se em profissionais altamente motivados, muitas vezes bem financiados por 

organizações criminosas ou mesmo estados sendo muito mais pacientes e persistentes nos seus 

esforços para romper as defesas montadas [15]. Prefaciando o livro “Cyberwar: O Fenómeno, as 

Tecnologias e os Actores”, José Tribolet, Professor Catedrático do Instituto Superior Técnico da 

Universidade de Lisboa, afirmou: “Os ataques às redes, aos servidores e computadores 

aplicacionais, ao software e à informação são realidades que servem propósitos de poder e 

geram poderosos fluxos económicos e financeiros, em jogos escuros que se subtraem às regras 

de transparência e aos mecanismos da regulação e de controlo das sociedades abertas e 

democráticas” [2].  

Capacitar cada cidadão cibernauta e cada empresa e organismo económico e social das 

realidades da web, instrumentar as pessoas, as empresas e administrações públicas com os 

meios e os procedimentos capazes de manterem a sua informação incorrupta, o seu software 

conforme e as suas máquinas e redes operacionais, constitui um desafio cada vez mais 

imperioso de ser encarado e resolvido de forma sistemática e eficaz [2]. 

Quando se faz a abordagem da segurança e maturidade de segurança de informação é frequente 

ouvir-se falar de estratégia, política, procedimentos e requisitos de segurança de informação, 

com algumas incompreensões e imprecisões e até mesmo confusões na sua conceitualização. 

Estes termos foram referenciados de forma recorrente tanto nesta dissertação em si quanto nas 

entrevistas realizadas para o efeito, o que leva a apresentação do seguinte mapa conceitual. 

 

Figura 2: Alguns Conceitos de Segurança de Informação 

Estratégia de Segurança de informação – é um subconjunto da estratégia geral da 

organização que consiste num plano escalável, atualizável e abrangente para a conceção, 

seleção e implementação de todos os programas de segurança de informação, incluindo a 

implementação de políticas, gestão de políticas em curso, gestão de riscos (avaliação e redução), 
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programas de educação e formação, controlos tecnológicos e manutenção de programa de 

segurança [5]. 

 

Política de Segurança de Informação – é um documento geral produzido pelo comité de 

direção da organização que descreve detalhadamente a forma como a organização deseja que 

a sua informação seja protegida, manuseada e tratada, bem como o comprometimento da 

direção na sua implementação. É composto por descrições escritas de processos e atividades 

da Segurança de Informação, documentação de controlo, relatórios e métodos de avaliação de 

riscos, um plano de tratamento de riscos e uma declaração de aplicabilidade detalhando os 

objetivos de controlo de segurança da informação e controlos que são pertinentes e aplicáveis 

ao Sistema de Gestão de Segurança de Informação (SGSI) [17]. 

Uma política de Segurança de Informação deve: 

 Descrever o que está a ser protegido e porquê; 

 Definir prioridades sobre o que deve ser protegido e a que custo; 

 Permitir estabelecer um acordo explícito com as várias partes da organização 

(stakeholders) em relação aos custos com segurança; 

 Fornecer ao Departamento de Segurança de Informação um motivo válido para dizer 

“não” quando necessário; 

 Impedir que o Departamento de Segurança de Informação tenha um papel figurino [17]. 

Procedimentos de Segurança de Informação – Define o trabalho que deve ser feito e explica 

como deve ser feito, quem deve fazê-lo, e em que circunstâncias. Além disso, explica que 

autoridade e que responsabilidade foi atribuída que fornecimentos e materiais devem ser 

utilizados e que documentos e registros devem ser utilizados para realizar o trabalho [17]. 

Requisitos de Segurança de Informação – é uma lista de ações definida pela organização com 

vista a identificar quem protege, o que proteger, onde proteger, quando e como proteger a 

informação [18].  

2.1.1 Sistema de Gestão de Segurança de Informação (SGSI) 

A Segurança de Informação pode significar para muitos uma perspectiva assustadora por ser 

vista como uma disciplina altamente técnica que requer equipamentos caros e assistência 

especializada. Muitas situações exigem este tipo de abordagem, mas na verdade, os primeiros 

passos mais eficazes baseiam-se no bom senso e em boas práticas de gestão [19]. 

As organizações precisam de fazer uma autoavaliação para compreenderem os riscos que 

podem ameaçar a segurança da sua informação, definirem medidas adequadas de gestão de 

incidentes e terem capacidade de resposta quando esta segurança estiver comprometida [17]. 

Algumas dessas medidas podem ser: 



 

 
9 

 

 Adotar políticas e normas de segurança de informação suportadas por processos e 

procedimentos realistas e viáveis. 

 O rigor das medidas de segurança aplicáveis a qualquer sistema de informação deve ser 

proporcional à avaliação do risco da confidencialidade, integridade e disponibilidade. 

 As políticas não devem ser apenas aplicáveis aos serviços de TI centralizados, mas até 

ao nível mais baixo, como computadores ou outros dispositivos de uso individual na 

organização. 

 Uma equipa de trabalho bem informada e treinada que mantém uma gestão adequada 

é um elemento essencial para qualquer pacote de segurança de informação [19]. 

Acima desses aspetos está mesmo a implementação de um Sistema de Gestão de Segurança 

de informação (SGSI), que é de extrema importância tendo em conta a quantidade de informação 

que atualmente é produzida e armazenada nas organizações. Um SGSI envolve todas as 

atividades de gestão e as estruturas de suporte à gestão relevantes para a segurança de 

informação com enfoque para o ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act) [17].  

 

Figura 3: Modelo PDCA aplicado aos processos do SGSI (adaptada de [5]) 

O modelo PDCA baseia-se na conceção, controlo dos processos e na verificação dos Sistemas 

de Segurança da Informação. 

1. PLAN (Planear e definir o SGSI) – Estabelecimento de políticas, objetivos, processos e 

procedimentos relevantes do SGSI para a gestão do risco e para a melhoria da 

Segurança da Informação para produzir resultados, de acordo com a estratégia da 

organização. 

2. DO (Fazer, implementar e operar o SGSI) – Implementação e operacionalização das 

políticas de controlo, processos e procedimentos do SGSI.  

3. CHECK (Verificar, monitorar e analisar criticamente o SGSI) – Avaliar o desempenho 

dos processo em comparação com as políticas e Objetivos do SGSI e apresentar os 

resultados à direção para a análise crítica. 
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4. ACT (Agir, manter e otimizar o SGSI) – Tomada de ações corretivas e preventivas, 

baseadas nos resultados das auditorias internas do SGSI e demais informações 

provenientes da gestão ou demais fontes relevantes. [17]. 

 

2.1.2 Maturidade da Segurança de Informação  

As ameaças à segurança de informação e a cibersegurança à escala mundial são eminentes e 

latentes a qualquer instante e contra qualquer sistema de informação exigindo ainda mais 

capacidade nos sistemas de defesa das organizações, entenda-se, processos de segurança de 

informação. Em Segurança de Informação, o nível maturidade consiste em práticas específicas 

e genéricas relacionadas com um conjunto predefinido de processos que melhoram o 

desempenho global da organização [20].  

Um nível de maturidade é uma cascata evolutiva definida para a melhoria dos processos 

organizacionais. Cada nível de maturidade amadurece um importante subconjunto de processos 

da organização, preparando-os para passar para o próximo nível de maturidade. Os níveis de 

maturidade são medidos pela realização dos objetivos específicos e genéricos associados a 

cada conjunto predefinido de áreas de processo [21]. 

A maturidade é habitualmente medida por meio dos chamados níveis (levels) em que um nível 

representa um estágio mais elevado em oposição ao nível anterior [20]. Estes níveis constituem 

a estrutura básica dos também chamados modelos de maturidade (Maturity Models) que são 

ferramentas que ajudam as organizações a avaliarem a sua capacidade de atingir os objetivos 

de segurança, bem como fornecer um ranking mensurável que sugere como reduzir o risco global 

através de melhores processos de gestão de vulnerabilidades, ameaças, violações e segurança 

[3]. 

Com base nos indicadores ou variáveis que caracterizam um certo nível de um modelo de 

maturidade, é possível determinar o nível de progresso da organização [20]. Entretanto, adotar 

um modelo de maturidade de segurança é um processo, não um destino ou estado final, porque 

as organizações devem sempre procurar a melhoria contínua dos seus processos de segurança 

de informação na medida em que as ameaças são cada dia mais ativas e os invasores têm 

procurado aprimorar ainda mais os seus métodos e procedimentos de explorar as 

vulnerabilidades dos sistemas.  

Existem vários modelos de maturidade de segurança de informação, mas o mais referenciado 

em Tecnologias de Informação (TI) é o de Gideon Gartner conhecido como “The Gartner’s 

ITScore Maturity Levels for Information Security” que define cinco (5) níveis de maturidade (Initial, 

Developing, Defined, Managed and Optimizing) [21]. Sem diferenças assinaláveis, a não ser em 

termos de designação dos níveis de maturidade, Malik F. Saleh apresentou em 2011 no “The 

International Journal of Computer Science and Security (IJCSS)” um modelo de avaliação da 
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maturidade da segurança de informação que foi um dos principais suportes para a pesquisa 

deste trabalho [3]. 

 

Figura 4: Níveis da maturidade de segurança de informação (adaptada de [3]) 

Nível de maturidade 1 (Non Compliance) – Este nível é caracterizado pela não inexistência de 

políticas e procedimentos para garantir a segurança do negócio. A direção da organização não 

toma em consideração o investimento em sistemas relacionados com a segurança necessária 

para a estratégia global do negócio [3]. A este nível o sucesso das organizações depende da 

competência e iniciativa dos seus funcionários e não da realização de processos pré-definidos. 

[21]. 

Nível de maturidade 2 (Basic Compliance) – É o ponto de partida para qualquer organização, 

tomando consciência das ameaças que o seu sistema de informação pode enfrentar. A 

organização reconhece os riscos de negócio devido as vulnerabilidades da sua segurança, mas 

não tem definidas políticas nem procedimentos para proteger a organização. Além disso, a 

organização tem poucas funcionalidades no seu sistema de segurança. A maioria de pontos de 

controlo implementados são mais reativos e não planeados. As metas neste nível são geralmente 

centradas sobre as atividades de negócios da organização e pouca atenção está focada na 

garantia da segurança da informação da organização [3]. 

Nível de maturidade 3 (Initial Compliance) – No nível de maturidade 3, as organizações usam 

processos de gestão de serviços definidos, incorporando princípios de planeamento e de boas 

práticas, tais como a continuidade dos serviços, prevenção e resolução de incidentes com base 

em padrões internacionais. Os procedimentos de segurança de Tecnologias de Informação (TI) 

são definidos e as avaliações de risco são realizadas de forma rotineira. Além disso, as 

responsabilidades pela segurança de TI foram atribuída e testes de detenção de invasões são 

também realizadas. As metas deste nível são geralmente centradas no negócio da organização 

e da proteção dos sistemas centrais [3]. 

Nível de maturidade 4 (Acceptable Compliance) – Este nível é caraterizado pela gestão central 

de todas as questões e políticas relacionadas com a segurança. Os procedimentos e políticas já 
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estão em vigor, juntamente com os mecanismos adequados de consciencialização dos 

funcionários para a cultura da segurança de informação e obrigatoriedade de conformidade dos 

controlos de acesso e a devida monitorização [3].  

Medidas específicas de desempenho de processos são recolhidas e analisadas estatisticamente. 

Tal abordagem ajuda a garantir que a monitorização de subprocessos, usando técnicas 

estatísticas e outras quantitativas, são aplicadas lá onde acrescentam mais valor global ao 

negócio. As linhas de base e os modelos de desempenho de processos podem ser usados para 

ajudar a definir a qualidade de processos e ajudar a alcançar os objetivos do negócio [21]. 

Nível de maturidade 5 (Full Compliance) – Caracteriza-se pelo controlo efetivo sobre as 

necessidades de segurança da organização, a monitorização dos sistemas, tomada de 

consciência das ameaças e a busca das melhores práticas que conduzem a um melhor 

desempenho, estabelecendo bases de comparação com outras organizações e analisando a 

conformidade com os padrões internacionais. Além disso, deve ser estabelecida uma função de 

segurança global que seja ao mesmo tempo rentável e eficiente proporcionando a 

implementação de processos com qualidade [3].  

A organização deve ter políticas de auditoria interna independente e objetiva com vista a 

acrescentar valor e melhorar a segurança. Neste último estágio da maturidade de segurança 

também considera-se a arquitetura de segurança na organização. A organização deve ter um 

sistema de notificação de incidentes de segurança de informação e para acompanhar o estado 

de cada incidente. Instalar softwares, antivírus e firewall não é suficiente para controlar as 

ameaças das organizações. São necessárias medidas mais profundas, mais robustas e 

eficientes capazes de enfrentar as ameaças globais cada vez mais crescentes contra a 

segurança de informação. 

Para a avaliação do nível de maturidade de segurança de informação, Malik F Saleh propõe um 

modelo composto de várias questões divididas em quatro (4) secções principais: Gestão de 

Segurança, Gestão de Serviço, Arquitetura Empresarial e Governança. Cada questão é avaliada 

numa escala de satisfação ou cumprimento de 0-5. Cada secção é avaliada conforme a média 

aritmética das questões que a compõem e o nível de maturidade da segurança de informação é 

avaliado pela média aritmética das médias das quatro secções [3]. No Capítulo 4 é feita uma 

demonstração mais detalhada deste modelo. 

2.2 O CISO – “Chief Information Security Officer”  

Antes da era das Tecnologias de Informação e Comunicação não existia a função de CISO. 

Alguém era responsável pela segurança física, uma função que se encontrava nos níveis mais 

baixos da cadeia de liderança. Nesse tempo guardas, fechaduras, muros ou outras formas 

similares eram suficientes para garantir a segurança física das organizações e mesmo se 

falhassem não afetavam direta nem materialmente o seu negócio. 
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Com o aparecimento da Internet houve uma mudança na forma de encarar a segurança. Antes 

de se adotar a designação de CISO a segurança de informação já era feita, nas organizações, 

mas faltava esta responsabilização como é conhecida hoje porque ficava pelo meio entre o 

Diretor Executivo de Informação (Chief Information Officer – CIO) e o Diretor de Segurança (Chief 

Security Officer – CSO) [22]. 

A designação de CISO começou a ser generalizada logo após aos ataques terroristas de 11 de 

Setembro de 2001 nos Estados Unidos de América [6]. Desde então, a definição do papel do 

CISO tornou-se numa prioridade para as organizações ansiosas de demonstrar um sério 

compromisso com a segurança da informação, recuperação de desastres e continuidade da 

planificação e de negócios. Do mesmo modo, as organizações acreditam cada vez mais que a 

definição de uma estrutura específica liderada também por um executivo específico pode ser 

vista pelos clientes e reguladores como a melhor forma de tratar a questão de segurança [6].  

2.2.1 O Papel do CISO  

O papel do CISO nas organizações tem mudado de figurino à medida que a informação e as 

suas relacionadas tecnologias de informação e comunicação vão tendo um papel cada vez mais 

determinante e preponderante no suporte de todos os aspetos e processos de negócio das 

organizações. 

Se no passado este papel estava apenas focado na definição dos padrões técnicos, políticas de 

segurança, validação dos controlos de segurança, e assegurar a proteção dos dados pessoais 

dos clientes [23], atualmente o CISO tem que ser uma função mais proactiva quanto a gestão de 

riscos de segurança de informação porque implica a responsabilidade por uma grande gama de 

processos de negócio e riscos relacionados às tecnologias [24]. A Tabela 1 apresenta o que era 

o CISO e o que deve ser hoje: 

Tabela 1: O CISO ontem e hoje [6] 

CISO (ontem) CISO (hoje) 

Especialista da matéria Conselheiro de confiança 

Analista Líder e facilitador 

Especialista técnico de risco Gestor de risco 

Contribuinte individual Pensador integrado de negócio 

Diretor de segurança Diretor de gestão de risco 

Administrador Estratega 

Gestor Visionário 

 

No seu Projeto de Mestrado, Tiago Martins Catarino [23], declara que o CISO é um executivo de 

nível sénior de uma organização e tem a responsabilidade de manter a visão, estratégia e o 



 

 
14 

 

programa da organização de modos a assegurar que os ativos das tecnologias e da informação 

sejam protegidos contra usuários não autorizados. 

Reduzir os riscos contra a Informação e as TI é um dos objetivos do seu papel. O CISO deve 

liderar a equipa, a fim de melhorar a gestão de risco. Estas equipas têm a responsabilidade de 

identificar, desenvolver, implementar e manter todos os processos relacionados com segurança 

de informação [23].  

2.2.2 Responsabilidades Fundamentais do CISO 

Nesta era da sociedade de informação, O CISO é cada vez mais chamado a ter um papel 

interventivo no conselho de direção das organizações e a munir-se de competências técnico-

profissionais capazes de interpretar os fenômenos endógenos e exógenos dos processos de 

negócio, tais como: 

 Compreender as prioridades de negócio das organizações e identificar como os 

controlos de segurança podem ajudar e/ou constranger o negócio; 

 Compreender o suficiente sobre as tecnologias para absorver as questões importantes 

e comunicar estas questões a outros gestores da organização que não fazem parte da 

equipa de segurança de informação, utilizando uma linguagem não técnica, ou seja, que 

eles compreendam; 

 Facilitar o fluxo de informação dentro da organização e rápida implementação de novos 

recursos tecnológicos para garantir o sucesso e sobrevivência competitiva a longo prazo; 

 Afastar o espetro do medo na organização. Na verdade, segurança tem a ver com 

questões de certo modo assustadoras: ameaças, vulnerabilidades e riscos, mas ter o 

medo como elemento de motivação primária, numa organização, é como seguir uma 

dieta com comida sem qualidade; 

 Demonstrar a realidade do risco descrevendo as possíveis consequências que dele 

podem advir, sem usar linguagem emocional, e criar um contexto em que a organização 

possa tomar decisões que sejam as melhores para o negócio; 

 Desenvolver um sexto sentido sobre questões de segurança. Quando as ameaças 

imprevistas surgem, o CISO não tem tempo para levar acabo uma pesquisa exaustiva. 

É preciso agir rápido e decisivamente;  

 Possuir capacidade de mobilizar fundos para as iniciativas de segurança. É necessário 

angariar apoios em recursos e financiamentos para investimentos em segurança de 

informação porque ajuda a fornecer níveis de proteção adequados, embora esta questão 

ainda seja um grande desafio para maior parte das organizações devido à resistência a 

este tipo de investimento; 

 Possuir capacidade de liderança. Acima de tudo o CISO deve tornar-se num líder eficaz, 

capaz de inspirar as suas equipas na capacitação e proteção dos ativos da organização 

[24]. 
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Cultura da Organização 

Cada organização tem uma cultura única ou conjunto fundamental de valores e formas de fazer 

as coisas aceite pelos seus membros. Partes da cultura de uma organização podem estar 

incorporados no seu sistema de informação [18]. 

Nos últimos anos os usuários finais “end users” têm sido apontados como sendo um dos pontos 

mais fracos da cadeia de segurança o que não deixa de ser mais uma responsabilidade do CISO 

na organização. Por outras palavras, proteger a informação depende particularmente em 

persuadir que os empregados compreendam a necessidade de adotar um comportamento de 

segurança. Isto, por sua vez, depende da forma como esta necessidade é comunicada aos 

empregados que se encontram na linha da frente da segurança de informação.  

Nesta conformidade, cabe igualmente ao CISO desenvolver uma cultura organizacional que 

ajude a proteger a informação, através da implementação de programas bem-sucedidos de 

consciencialização de segurança [25]. 

Em resumo, Allen et al. [26] agrupa as responsabilidades do CISO em quatro (4) áreas principais: 

Proteger, Monitorar, dar Resposta e Gerir.  

 
Figura 5: As quatro funções-chaves de um moderno CISO [26] 

 
As organizações são recomendadas a considerar esta abordagem como modelo de 

restruturação da atribuição dos papéis e responsabilidades do CISO e, como é óbvio, com as 

adaptações que se impõem conforme as especificidades da cada empresa [26]. 

2.2.3 O Futuro do CISO 

O papel do CISO é vital hoje e se vai tornar ainda mais no futuro [5], na medida em já estamos 

a viver a fase de mudança drástica da sua responsabilidade de coordenador de segurança para 

um evangelista de gestão de risco, de inovação, através das tecnologias, e de segurança de 

informação dentro das organizações [6]. 
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Identificar ameaças, definir controlos de segurança, desenvolver arquiteturas de segurança, 

supervisionar a mitigação de risco planeada e monitorar a postura de segurança da organização 

continuarão a ser responsabilidades do CISO, mas o grande CISO terá também de pensar como 

alcançar os objetivos do negócio através do reforço das tecnologias, enquanto, propriamente, 

gestor de risco [6]. 

Importa também sublinhar que não se vislumbra, pelo menos por enquanto, que as organizações 

terceirizem esta crucial tarefa. Portanto, o papel do CISO vai continuar a ser essencial, mesmo 

se o cargo mudar de designação porque as organizações deverão, certamente, reter a gestão 

do risco de segurança de informação como uma competência estratégica [24]. 

2.3 Normas e Boas Práticas 

A abordagem das normas internacionalmente definidas e aceites incide fundamentalmente sobre 

a maturidade da segurança de informação e a posição do CISO, para além de uma breve 

referência histórica dessas normas. São três (3) normas principais que dão orientação a duas 

questões acima referidas: ITIL4, ISO/IEC 270015 e COBIT 56. 

2.3.1 ISO/IEC 27001 

Esta é uma das várias normas que faz parte da família ISO/IEC 270007 publicada conjuntamente 

pela ISO8 e pela IEC9 em 2005 e que tem sido atualizada de forma regular. Ela especifica as 

melhores práticas para a segurança de informação e oferece orientação sobre temas como a 

proteção de dados pessoais, informações internas e de propriedade intelectual [27].  

A adopção da norma ISO 27001 serve para que as organizações adoptem um modelo adequado 

de estabelecimento, implementação, operação, monitorização, revisão e gestão de um Sistema 

de Gestão de Segurança da Informação. Este Sistema de Gestão de Segurança da Informação 

(SGSI) é, de acordo com os princípios da norma ISO 27001, um modelo holístico de abordagem 

à Segurança e independente de marcas e fabricantes tecnológicos [28].  

                                                           
4 ITIL – Information Technology Infrastructure Library. 
5 ISO/IEC 27001 – Norma para sistemas de gestão de segurança de informação - Requisitos.   
6 COBIT5 – Control Objectives for Information and Related Technology.   
7 ISO/IEC 27000 – Norma que que descreve a visão geral e o vocabulário para sistemas de gestão de 
segurança da informação. 
8 ISO-International Standards Organization.  
9 IEC – International Electrotechnical Commission.   
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Figura 6: Normas da família ISO/IEC27000 (adapatada de [28]) 

Na sua última atualização de 2013, a norma ISO/IEC 27001 especifica os requisitos para criar, 

implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão de segurança da 

informação dentro do contexto da organização. Esta Norma também inclui requisitos para a 

avaliação e tratamento dos riscos de segurança de informação adaptados às necessidades da 

organização. Os requisitos definidos na presente norma são genéricos e se pretende que sejam 

aplicáveis a todas as organizações, independentemente do tipo, tamanho ou natureza [17]. 

A norma ISO/IEC 27001 define formalmente os requisitos obrigatórios para um Sistema de 

Gestão de Segurança da Informação (SGSI). Ela serve-se da norma ISO/IEC 27002 para indicar 

controlos de segurança da informação adequados dentro dos SGSI, mas como a ISO/IEC 27002 

é apenas um código de boas práticas / orientações e não um padrão de certificação, as 

organizações são livres em escolher e implementar outros controlos de segurança de informação 

que entenderem ser necessários para os seus sistemas [17]. 

Por seu turno, a norma ISO/IEC 27005 dá suporte aos conceitos gerais especificados na norma 

ISO/IEC 27001 e é projetada para ajudar a execução satisfatória da segurança da informação 

com base numa abordagem de gestão de risco [17]. 

Quanto à maturidade da segurança de informação a ISO/IEC 27001 no seu anexo A (A.9 – A.12) 

descreve de forma detalhada os procedimentos que uma organização deve seguir se quiser ter 

a sua informação segura, centrando-se na melhoria da qualidade de pessoas, processos e 

tecnologias. De igual modo, identifica facilmente os fatores de sucesso e lacunas (ponto de 

deficiências), formula a melhor estratégia para o reforço da segurança, identificando as melhores 

medidas de controlo, destinadas a proteger os ativos da informação, incluindo as formas de como 

fazer face aos emergentes ataques cibernéticos. 

Em relação a posição hierárquica do CISO numa organização a norma não a define 

explicitamente, integrando-o no comité de segurança (Security Committee), num organigrama 

genérico (ver Figura 7) que deve ser adaptado à realidade específica de gestão da segurança 

de informação de cada organização [17].   
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Figura 7: Organização da Segurança de Informação [17] 

Nesta mesma versão atualizada de 2013, a norma recomenda que a gestão de topo das 

organizações deve assegurar a atribuição, comunicação e responsabilização da autoridade dos 

papéis relevantes da segurança de informação (Cláusula 5.3), acrescentando ainda que a gestão 

de topo deve atribuir a responsabilidade e autoridade para: 

a) Assegurar que o sistema de gestão de segurança da informação está em conformidade 

com os requisitos do presente padrão internacional e; 

b) Elaborar relatórios sobre o desempenho do sistema de gestão de segurança da 

informação para a gestão de topo [17].  

Ainda sobre a responsabilização, no seu Anexo A.6, a ISO/IEC 27001 recomenda a separação 

de responsabilidades e deveres de segurança de informação (ver Tabela 2) e propõe ainda como 

gerir os riscos de segurança de informação, particularmente no contexto da implementação de 

um Sistema de Gestão de Segurança de Informação [17]. 

Tabela 2: Objetivos de controlo e controlos [17] 

A.6 Organização de Segurança de Informação 

A.6.1 Organização Interna  

Objetivo: Estabelecer um framework de gestão para inicializar e controlar a 
implementação e operação da segurança de informação dentro da organização. 

 

A.6.1.1 

Funções e 
Responsabilidades da 
Segurança de 
Informação 

Controlo 

Todas as responsabilidades de segurança da 
informação devem ser definidas e atribuídas. 

A.6.1.2 Separação de Deveres 

Controlo 

Deveres conflituosos e áreas de responsabilidade 
devem ser segregadas para reduzir as 
oportunidades de modificação não autorizada, nem 
o uso indevido dos ativos da organização. 
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2.3.2 ITIL 

Não é uma norma “per se”, mas antes, um conjunto de boas práticas, integradas num único 

framework, amplamente aceite e utilizado no domínio de gestão dos serviços de TI no mundo. 

Foi desenvolvido no Reino Unido pelo “Office of Government Commerce (OGC) ” na década 80 

e originalmente destinava-se a melhorar os serviços de TI no governo central do Reino Unido. 

Ao longo dos anos o ITIL tornou-se na framework mundial “de facto” de gestão de serviços de 

TI, fornecendo um quadro prático para o planeamento, conceção, fornecimento, apoio e melhoria 

dos serviços de TI [29].  

A versão atual do ITIL, publicada em 2011, é composta por uma série de documentos com 

orientações sobre a prestação de bons serviços de apoio e de entrega de TI, códigos de práticas 

que ajudam as organizações a definir a gestão de qualidade dos seus serviços e infraestruturas 

de TI e sobretudo orientação para os cinco processos de suporte de boas práticas do ciclo de 

vida de serviços de ITIL: Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation 

e Continual Service Improvement [30].  

 

Figura 8: Ciclo de vida de um serviço ITIL [31] 

Sobre a maturidade da segurança de informação, o ITIL orienta o alinhamento de segurança de 

TI com a segurança da organização no seu todo [32] e defende que os serviços de TI devem 

estar alinhados com as necessidades de negócio das organizações e apoiar os processos de 

negócio [30]. Apresenta ainda um framework que fornece as bases de um programa de custo-

efeito de segurança de informação para garantir a implementação da segurança de alto nível. O 

referido framework (figura 9) está baseado em orientações de várias outras normas como a 

ISO/IEC 27001 e a sua aplicação obedece ao ciclo PDCA já abordado na Secção 2.1.1. 
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Figura 9: Framework para a gestão da segurança de TI [32] 

 

Controlar (CONTROL) – Desenvolver um framework de gestão para a segurança de informação 

na organização; definir uma estrutura organizacional para preparar, aprovar e implementar a 

política de segurança de informação; atribuir responsabilidades e controlar a documentação. 

Planear (PLAN) – Conceber e recomendar políticas adequadas de segurança com base na 

compreensão dos requisitos da organização. 

Implementar (IMPLEMENT) – Assegurar que procedimentos, ferramentas e controlos 

apropriados estão prontos para sustentar a política de segurança de informação da organização. 

Avaliar (EVALUATE) – Supervisionar e verificar a conformidade com os requisitos de segurança 

e levar a cabo regulares auditorias técnicas dos sistemas de TI. 

Manter (MAINTAIN) – Melhorar as medidas e os controlos de segurança;  

Já no que diz respeito ao posicionamento do CISO na estrutura organizacional, o ITIL não 

fornece qualquer orientação específica, limitando-se a descrever no segundo processo de 

suporte de boas práticas do ciclo de vida de serviços, o “Process Design”, o suporte dos 

processos e práticas para a segurança de informação; a avaliação do risco de segurança de 

informação; a identificação de como dar resposta aos riscos de segurança de informação para 

atingir os objetivos de gestão da segurança de informação [31].  

2.3.3 COBIT 5 

O COBIT 5 é um framework de governança de Tecnologias de Informação e um conjunto de 

ferramentas que permite os gestores estabelecerem uma ponte entre os objetivos de negócios, 

as questões técnicas e o risco de negócio. O COBIT 5 permite o desenvolvimento de políticas 

claras e boas práticas para controlo de TI em toda a organização [27]. A atual versão foi lançada 

em Abril de 2012 pela ISACA10 com foco nas diferentes partes interessadas (stakeholders) e na 

                                                           
10 ISACA - Information Systems Audit and Control Association 
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interseção entre o negócio e as Tecnologias em Sistemas de Informação (TSI), para além de 

apresentar processos de gestão [28]. 

Neste framework os processos de governança fornecem orientação aos processos de gestão 

com base nas necessidades de negócios e estes mesmos processos de governança obtêm o 

feedback dos processos de gestão, a fim de avaliar as instruções que são realizadas e/ou se os 

ajustes são necessários [23]. O COBIT já é considerado por muitos como a ferramenta mais 

adequada para auxiliar os gestores na orientação dos seus objetivos, pois tem foco na 

governança e gestão de TI. É composto de cinco princípios fundamentais: 

1. Atender às necessidades dos stakeholders; 

2. Cobrir a empresa de ponta a ponta; 

3. Aplicar um único framework integrado; 

4. Possibilitar uma abordagem holística; 

5. Separar a governança da gestão 

O modelo de processo de referência do COBIT 5 subdivide os processos das TI da organização 

em duas principais áreas de atividade: Governança e Gestão [33], segundo o seu quinto princípio 

(ver Figura 10). 

 Governança – Contém três processos: Avaliar, Dirigir e Monitorar (Evaluate, Direct and 

Monitor). 

 Gestão – Contém quatro domínios, cada um com três áreas distintas: Alinhar, Planear e 

Organizar (Align, Plan and Organize – APO); Construir, Adquirir e Implementar (Build, 

Acquire and Implement – BAI); Entrega, Serviço e Suporte (Deliver, Service and Support 

– DSS) e Monitorar, Avaliar e Apreciar (Monitor, Evaluate and Assess – MEA).  

 

Figura 10: Áreas de Governança e Gestão do COBIT 5 [35] 

No mesmo ano, 2012, o ISACA publicou o “COBIT 5 for Information Security” que providencia 

com mais detalhe as melhores práticas para os profissionais da área de segurança da informação 

e outras partes interessadas dentro da organização [28]. Os principais motivos do 

desenvolvimento do COBIT5 para a Segurança de Informação passam pela necessidade de: 
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 Existir uma descrição de segurança de informação que, num contexto empresarial, tenha 

em conta as responsabilidades de segurança, não só na área das TSI como também em 

todas as outras funções dentro da organização; 

 Cobrir todas as áreas da organização e estabelecer uma relação com os objetivos da 

organização e uma governança e gestão de segurança da informação eficazes [33].  

O COBIT 5 IS contempla princípios, políticas e frameworks que são um conjunto de mecanismos 

de comunicação para transmitir instruções e orientações aos órgãos de gestão e de direção [33]. 

No COBIT 5 o nível de maturidade da segurança de informação é medido através de um modelo 

de capacidade de processos que é aplicável de uma forma geral a todos os processos das 

diferentes áreas da vida de uma organização e contempla seis (6) níveis: 

Nível 0 - Processo Incompleto: o processo não está implementado ou não atinge seu objetivo. 

Nesse nível, há pouca ou nenhuma evidência de realização sistemática da finalidade do 

processo. 

Nível 1 - Processo Realizado: O processo está implementado e atinge o seu objetivo.  

Nível 2 - Processo Gerenciado: O processo anteriormente descrito, é implementado de forma 

planeada, monitorada e ajustada.  

Nível 3 - Processo Estabelecido: O processo gerenciado anteriormente descrito é 

implementado usando um processo definido que é capaz de atingir os resultados definidos. 

Nível 4 - Processo Previsível: O processo estabelecido, anteriormente descrito, opera dentro 

dos limites definidos para alcançar resultados definidos. 

Nível 5 - Processo Em Otimização: O processo previsível anteriormente descrito é 

continuamente melhorado para atender os objetivos de negócio [33].  

 

Figura 11: Modelo de Capacidade de Processos [33]  
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Cada nível de capacidade só pode ser alcançado quando o nível inferior for plenamente 

alcançado. Por exemplo, uma capacidade de processo nível 3 (Processo Estabelecido), exige 

que os atributos Definição de Processos e Implementação do Processo sejam amplamente 

realizados, além da plena realização dos atributos do nível de capacidade 2 (Processo 

Gerenciado) [33].  

Em relação ao CISO, o COBIT 5 apresenta uma estrutura organizacional, definindo a função e 

seu posicionamento (Ver Tabela 3), sem no entanto especificar a questão da subordinação, ou 

seja a quem deve reportar (ver tabela completa em Anexo II).  

Tabela 3: Funções e estrutura organizacional [34] 

Função/Estrutura Definição/Descrição 

 
Conselho Diretivo 

Grupo de executivos mais seniores e/ou diretores não executivos da 
empresa que são responsáveis pela governança da empresa e têm o 
controlo total dos seus recursos 

Diretor Executivo (CEO) Diretor mais alto responsável pela total gestão da empresa 

 
Diretor Financeiro 

(CFO) 

Diretor mais sénior da empresa responsável por todos os aspetos de 
gestão financeira, incluindo controlo e risco financeiro bem como pelas 
contas fiáveis e precisas 

Diretor das Operações 
(COO) 

Diretor mais sénior responsável pelas operações da empresa 

Diretor de Risco 
 (CRO) 

Diretor mais sénior responsável pelos aspetos de gestão de risco em 
toda a empresa. Uma função de Diretor de risco de TI deverá ser 
estabelecida para supervisionar os riscos relacionados à TI 

 
Diretor de Informação 

(CIO) 

Diretor mais sénior da empresa responsável pelo alinhamento das TI 
com as estratégias de negócio e ainda responsável pelo planeamento, 
recursos e gestão de soluções e serviços de entrega de TI para dar 
suporte aos objetivos da empresa 

Diretor de Segurança 
de Informação (CISO) 

Diretor mais sénior da empresa responsável pela segurança da 
informação em todas as suas formas  

……………………….. ………………………………………………………………………………… 

………………………... ………………………………………………………………………………… 

 
 

Comité de Estratégia 
(Executivo TI) 

Grupo de executivos seniores indicados pelo Conselho Diretivo para 
assegurar que o Conselho esteja envolvido e informado das principais 
decisões e questões relacionadas com TI. O comité é responsável pela 
gestão do portfólio de investimentos de TI, de serviços e ativos de TI, 
assegurando que seja produzido valor e gerido o risco. O Comité é 
normalmente liderado por um membro do Conselho, mas não pelo CIO. 

……………………….. ………………………………………………………………………………… 

………………………... ………………………………………………………………………………… 

 
 

Comité de Risco da 
Empresa 

Grupo de stakeholders e especialistas que são responsáveis pelos níveis 
de colaboração e consenso necessários para suportar as atividades e 
decisões de gestão de risco da empresa (Enterprise Risk Management – 
ERM). Um conselho de risco de TI pode ser estabelecido para ter em 
consideração o risco de TI com mais detalhes e aconselhar o comité de 
risco da empresa. 

Chefe de Recursos 
Humanos 

Funcionário mais sénior, que é responsável pelo planeamento e políticas 
no que diz respeito a todos os recursos humanos naquela empresa. 

……………………… …………………………………………………………………………………. 

 

Em suma, O COBIT diz ao CISO o que deve monitorar e controlar, o ITIL descreve como proceder 

para implementar os processos enquanto o ISO/IEC 27001 define um processo para garantir a 

execução dos serviços e trata dos requisitos legais [27]. 
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Figura 12: Normas orientadoras do CISO na organização 

2.3.4 Limitações das Normas 

Pode parecer estranho mas a ISO/IEC 27001 não requer que a organização nomeie um Diretor 

de Segurança da Informação (Chief Information Security Officer – CISO), ou qualquer outra 

pessoa para coordenar a segurança da informação (e.g., gestor de segurança da informação, 

gerente de segurança, etc.) nem, como é óbvio, o seu nível hierárquico na estrutura 

organizacional. Isto é compreensível porque esta norma é aplicável à organização de qualquer 

tamanho, seja ela pequena, média ou grande e seria contraproducente que uma organização 

pequena, por exemplo, tivesse que indicar alguém exclusivamente para este posto. Cabe pois 

às empresas definirem o que se adequa às suas estruturas organizacionais. 

No ITIL a segurança de informação não é uma temática separada. Ela está integrada nas 

operações de TI e no próprio negócio, não definindo, por isso, um nível específico do CISO numa 

organização.  

Apesar de apresentar um quadro mais indicativo sobre o nível do CISO na estrutura das 

organizações, o COBIT 5 também não define de forma clara, sobretudo a quem o CISO se 

subordina. Outras limitações: 

 Todo o framework está extremamente focada na indústria de TI; 

 Falta de orientação de implementação porque o COBIT 5 para a Segurança de 

Informação precisa de ser personalizado para ambientes específicos, mas não fornece 

orientações ou métodos para facilitar as realizações das empresas; 

 Não fornece diagrama algum que ajude a implementar de forma correta um papel de 

segurança de informação (ex. pontos de vistas do processo de negócio) [23]. 

Não obstante estas limitações, o CISO precisa de ter o conhecimento e domínio profundos destas 

três normas, não só para compreender que a governança de TI, a que ele pertence, é parte 

integrante da governança corporativa que suporta e amplia a estratégia e os objetivos 

corporativos, bem como para desempenhar o seu papel de forma a trazer valor à organização.  
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3 Método de Investigação 

O método de investigação constitui o caminho lógico entre os dados a serem coletados e as 

conclusões de um estudo. Cada pesquisa possui uma natureza própria que conduz seus 

procedimentos racionais e sistemáticos buscando propiciar respostas aos problemas que 

constituem motivo de investigação. Os métodos de pesquisa podem ser classificados de diversas 

maneiras, no entanto uma das distinções mais comuns é entre os métodos de pesquisa 

qualitativa e quantitativa [9]. 

A pesquisa quantitativa, como o próprio nome já diz, quantifica resultados, avalia as opiniões 

extraídas de forma numérica com perguntas muito objetivas. Serve para apurar opiniões e 

atitudes explícitas e conscientes do entrevistado, já que utilizam instrumentos mais padronizados 

e são utilizados quando se sabe exatamente o que deve ser perguntado para atingir o objetivo 

da pesquisa [10]. As opiniões são coletadas através de um questionário estruturado, com 

perguntas claras e objetivas, garantindo a uniformidade do entendimento dos entrevistados. As 

entrevistas são geralmente individuais e com o questionário a seguir o mesmo padrão. No 

relatório de apresentação da pesquisa quantitativa são mais tabelas e gráficos [10]. 

Enquanto isso, a Pesquisas Qualitativa tem carácter exploratório e estimula os entrevistados a 

pensarem e a falarem livremente sobre algum tema, objeto ou processos. Fazem emergir 

aspetos subjetivos, atingem motivações não explícitas ou mesmo não consciente de forma 

espontânea [11]. No questionário da Pesquisa qualitativa geralmente as informações são 

coletadas através de um roteiro. As opiniões dos entrevistados são gravadas e posteriormente 

analisadas. Aqui as entrevistas são geralmente de profundidade ou discussão em grupo e os 

relatórios de apresentação da pesquisa qualitativa geralmente é através de opiniões, texto sobre 

o que foi colhido. Em anos recentes o método de pesquisa qualitativa tem sido cada vez mais 

utilizado na avaliação de estudos, incluindo avaliações de sistemas de informação e das suas 

relacionadas tecnologias [12].  

Tabela 4: Algumas comparações entre as Pesquisas Quantitativa e Qualitativa [11] 

Pesquisa Quantitativa Pesquisa Qualitativa 

Objetiva Subjetiva 

Testa a teoria Desenvolve a teoria 

Uma realidade: o foco é conciso e limitado Múltiplas realidades: o foco é complexo e amplo 

Redução, controlo e precisão Descoberta, descrição, compreensão 

Mensuração Interpretação 

Possibilita análises estatísticas Possibilita narrativas ricas, interpretações individuais 

O raciocínio é lógico e dedutivo O raciocínio é dialético e indutivo 

Estabelece Relações, causas Descreve os significados, descobertas 

Busca generalizações Busca particularidades 

Preocupa-se com as quantidades Preocupa-se com a qualidade das informações e 

respostas 
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Para o desenvolvimento deste trabalho foi feita uma combinação dos dois tipos de pesquisa, 

qualitativa e quantitativa no intuito de se poder colher mais informações do que se optássemos 

por uma delas porque tal como disse Anderson et al. tanto a pesquisa quantitativa quanto a 

pesquisa qualitativa apresentam diferenças com pontos fracos e fortes. Contudo, os elementos 

fortes de um complementam as fraquezas do outro [11]. 

Existem quatro etapas fundamentais para a condução tanto da Pesquisa Quantitativa quanto da 

Pesquisa Qualitativa [10]: 

1. Recolha de dados 

2. Tratamento de dados; 

3. Análise de dados; 

4. Interpretação de dados. 

Há uma variedade de métodos de coleta de dados nestes dois tipos de pesquisa como 

observações, análise textual ou visual (por exemplo, de livros ou vídeos) e entrevistas (individuais 

ou em grupo) [10]. Para a pesquisa desta dissertação recorremos ao método de entrevista 

individual. Existem três tipos fundamentais de entrevistas: Entrevista Estruturada, Entrevista 

Semiestruturada e Entrevista não Estruturada. 

 

Figura 13: Tipos de entrevistas (adaptada de [10]) 

A Entrevista não Estruturada é conduzida de maneira informal. Estas entrevistas são muito 

demoradas e podem ser difíceis de gerir e por isso recomendáveis apenas quando uma certa 

profundidade de pesquisa for necessária [10].  

As Entrevista Estruturada são essencialmente questionários verbalmente administrados em 

que são feitas perguntas de uma lista pré-definida, com pouca ou nenhuma variação e sem 

margem para perguntas de acompanhamento [10]. Este tipo de entrevista é, por conseguinte, 

relativamente rápida e fácil de administrar e permite aos pesquisadores compararem as 

diferentes respostas dadas para as mesmas perguntas [12].  

Enquanto isso, as Entrevistas Semiestruturadas consistem de perguntas-chave que ajudam a 

definir as áreas a serem exploradas, mas também permitem que perguntas adicionais sejam 

feitas durante a entrevista para clarificar e/ou expandir ainda mais determinadas questões. Este 
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tipo de entrevista tem sido frequentemente usada em Sistemas de Informação porque fornece 

aos participantes alguma orientação sobre o que devem falar [10].  

Nas entrevistas realizadas em 25 organizações públicas e privadas portuguesas foi feita uma 

combinação dos tipos de entrevistas estruturada e semiestruturada para o desenvolvimento do 

presente trabalho de pesquisa. 

3.1 Tratamento de dados 

Existem vários métodos e técnicas de análise e interpretação dos dados e o presente trabalho 

utilizou alguns deles para as informações fornecidas pelas organizações entrevistadas. 

O primeiro é o método estatístico de Análise de Correlação que tem por objetivo medir o grau 

de relacionamento e de associação entre duas variáveis (x e y) em que x é a variável 

independente e y a variável dependente. Este relacionamento é dado pelo coeficiente de 

correlação que tem valores entre -1, 0 e +1, sendo correlação negativa quando uma variável 

diminui com o aumento da outra variável e positiva quando uma variável aumenta com o aumento 

da outra [35]. Valores abaixo de 0,3 não existe relação de 0,3 a 0,5 a relação é fraca. De 0,6 a 

0,8 a relação é forte, enquanto de 0,8 a 0,9 a relação é muito forte, enquanto abaixo de -1 a 

relação é negativa, ou seja é inversamente proporcional [35]. O Coeficiente também conhecido 

por coeficiente de Pearson é calculado através da fórmula [36]:  

𝑟 =
(Ʃ𝑥𝑦 −

 Ʃ𝑥. Ʃ𝑦
𝑛 )

√[Ʃ𝑥2 −
(Ʃ𝑥)2

𝑛 ] . [Ʃ𝑦2 −
(Ʃ𝑦)2

𝑛 ]

 

Tomando como exemplo a análise do grau de associação entre o número de vendas e as horas 

de serviço de um vendedor, facilmente chega-se a conclusão que quanto mais horas de serviço 

fizer, mais vendas realizará, em que x valores do Nº de Vendas e y do Tempo de Serviço, as 

variáveis cuja relação se pretende analisar, enquanto n o número de vendedores, no caso 10. 

Tabela 5: Exemplo de dados de uma pesquisa 
 

Vendedor 
Nº Vendas 

(x) 

Tempo de 
serviço 

(horas) (y) 

1 25 22 

2 47 50 

3 51 52 

4 40 45 

5 16 4 

6 50 62 

7 39 49 

8 49 54 

9 43 51 

10 49 63 

 

Aplicando a fórmula acima calcular-se-á o coeficiente de Pearson na Matriz de Correlação: 
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Tabela 6: Exemplo de uma matriz de correlação 
 

  
Nº Vendas (x) Tempo de serviço 

(horas) (y) 

Nº Vendas (x) 1 0,964827434  

Tempo de 
serviço (horas) 
(y) 

0,964827434 1 

 

A relação entre as duas variáveis é positivamente forte porque o coeficiente de correlação 

(0,964827434) está muito próximo de +1.  

Associado ao coeficiente de Pearson, está outro método de análise de dados também usado 

neste trabalho: o Gráfico ou Diagrama de Dispersão que serve para pontuar dados num eixo 

horizontal (x) e num eixo vertical (y) com a intenção de exibir quanto uma variável é afetada por 

outra [35]. Nos Gráficos de Dispersão cada linha na tabela de dados é representada por um 

marcador cuja posição depende dos seus valores das colunas determinadas nos eixos x e y e 

quanto mais juntos da reta estiverem os pontos, mais forte é a correlação entre as duas 

grandezas [36].  

Os dados para o desenho de um diagrama de dispersão são os mesmos para a construção da 

matriz de correlação. Porém, o ajustamento da reta é dado pela fórmula y = a. x + b, onde a e 

b são parâmetros:  

a =
𝑛Ʃ𝑥𝑦−(Ʃ𝑥)(Ʃ𝑦)

𝑛Ʃ𝑥2−(Ʃ𝑥)2
   e   𝑏 = �̅� −  𝑎�̅� 

 
Figura 14: Exemplo de um Gráfico Dispersão 

 

O oposto do gráfico acima, isto é quando a reta estiver numa posição descendente começando 

de y para x, então a relação entre as duas variáveis é negativa [35]. 

Por último, para fixar o erro máximo aceitável numa pesquisa há que considerar: Tamanho da 

amostra ou da amostragem, Desvio Padrão, Nível de confiança e Margem de erro. Para o 

cálculo da Margem de Erro tem que se ter em conta o Tamanho da amostragem, sendo que se 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

T
e

m
p

o
 d

e
 s

e
rv

iç
o

 (
h

o
ra

s
) 

(y
)

Nº Vendas (x) 

Gráfico de Dispersão



 

 
29 

 

for menor que 30 utiliza-se a chamada Tabela t (student) e se for maior ou igual a 30 recorre-

se à Tabela Z [36]. Ver estas tabelas no anexo IV. 

Este trabalho de pesquisa já se sabe que teve como amostra 25 organizações entrevistadas e 

será então utilizada a tabela t student para os devidos cálculos no Capítulo 5 da análise dos 

resultados. É de salientar que neste caso o Desvio padrão (𝑆) é dado pela fórmula: 

𝑆 = √
Ʃx²−nx̅2

𝑛−1
  onde  x̅ =

Ʃ𝑥

𝑛
  

A Margem de Erro ou Erro Máximo (ME), tendo em conta o nível de Confiança, por definição, de 

95%, na tabela t para amostras menores que 30, é dado por: 

 𝑡𝜎x̅, sendo 𝜎x̅ =
𝑆

√𝑛 
. 
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4 O Problema 

Nos dias que correm a preocupação constante das organizações tem sido a de manter a sua 

informação segura para garantir o sucesso dos seus negócios e consequentemente manterem-

se vivas neste mundo tão dinâmico, competitivo e exigente, embora seja de admitir que em 

sistemas de informação não existe segurança absoluta, diante de tantas ameaças constantes de 

intrusos mundiais que, sobretudo através da internet, procuram a todo o custo ter acesso não 

autorizado ou fazer uso indevido da informação alheia. 

As organizações procuram, por isso atingir níveis de maturidade da segurança de informação 

aceitáveis para, de certo modo evitarem que este importante ativo (informação) esteja vulnerável 

aos ataques, necessitando, para efeito, na sua estrutura organizacional, de um profissional que 

lidere uma equipa capaz de executar todas as tarefas de gestão de riscos de segurança e outras 

afins de maneira competente, eficiente e eficaz.    

O foco desta Secção é, pois, analisar se existe ou não uma relação entre o nível hierárquico do 

“Chief Information Security Officer” – CISO nas estruturas organizacionais e o nível de 

maturidade de segurança de informação nas respetivas organizações. A problemática está 

focada concretamente nos aspetos de subordinação do CISO, participação na definição de 

estratégias de alto nível da organização que de entre outros inclui a implementação das políticas 

e medidas de segurança; definição e disponibilização do orçamento para a segurança de 

informação das organizações e qual a incidência destes fatores sobre a maturidade da segurança 

de informação. 

 

Figura 15: Nível hierárquico do CISO vs. Maturidade da Segurança de Informação. 

Desde o início do processo de responsabilização das tarefas e procedimentos de segurança de 

informação nas organizações, muita celeuma tem sido criada em torno do enquadramento do 

CISO na estrutura diretiva de uma organização e o impacto que tal posicionamento poderia ter 

no nível de maturidade da segurança de informação. As normas abordadas na Secção 2.3 deste 

trabalho (ISO/IEC 27001, ITIL e COBIT 5) dão uma certa liberdade para as organizações 

definirem por si mesmas em que nível situar o CISO. À medida que as organizações vão 
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adequando às suas estruturas de TI aos desafios e ameaças cada vez mais sofisticadas e 

perigosas à segurança de informação e cibernéticas, a posição e as responsabilidades do CISO 

devem igualmente adequar-se a estas novas exigências [37]. 

A questão de subordinação do CISO que em inglês é conhecida como “reporting to” tem sido 

continuamente problemática e foi de assinalável consideração na definição do problema desta 

dissertação. Na verdade para se determinar onde situar o CISO na estrutura de uma organização 

implica antes de mais definir à quem se vai subordinar e depois as responsabilidades que lhe 

serão atribuídas. 

Em muitas organizações o CISO está subordinado ao CIO, existindo correntes que defendem a 

manutenção deste figurino enquanto outras advogam um debate saudável e um diálogo franco 

que ajude a uma tomada de decisão ponderada e apropriada sobre a definição de uma estrutura 

organizacional consentânea com a dinâmica empresarial moderna. Na maioria dos casos, 

(Figura 17) o CISO está incorporado na estrutura orgânica das TI liderada pelo CIO e toda a sua 

atividade quer funcional quer de comunicação, de cima para baixo e vice-versa (top-down and 

bottom-up), obedece a esta cadeia de comando [37]. 

 

Figura 16: Estrutura Organizacional de topo  

Entretanto, Cohen não concorda com a estrutura acima apresentada e levanta várias 

possibilidades sobre qual devia ser a posição do CISO numa estrutura organizacional: uma 

posição independente de nível superior para o CISO, pode ser necessária, propondo mesmo que 

no organigrama da organização ele deve estar numa caixa adjacente ao CEO, ao Conselho de 

Administração. O CISO pode ser também incorporado na estrutura do Conselho Consultivo, 

embora não afastando a hipótese de ser problemático para as questões funcionais. Outra 

possibilidade é a do CISO ser membro do comité de gestão da organização [34]. 

Uma das medidas mais importantes em segurança da informação é evitar conflitos de interesse, 

isto é, separar as operações dos controlos e da auditoria. A mesma pessoa não pode ser 
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simultaneamente CISO e Auditor Interno. Da mesma forma, o gestor da segurança de informação 

não pode estar incorporado no departamento de TI, mas como isto é difícil de realizar em 

organizações pequenas então existe alguma tolerância. No entanto, em organizações grandes 

tal conflito de interesses não é permitido, e algumas empresas até existe uma forte 

regulamentação a este respeito [26] 

 

Figura 17: Algumas propostas do CISO nas estruturas organizacionais de Cohen (adaptada) [38] 

Entretanto, as referências que se têm atualmente mostram que o CISO ainda não possui 

autonomia nem autoridade suficientes para a tomada de decisão com vista a delinear a 

estratégia, impulsionar mudanças e ter influência participativa no plano estratégico da 

organização de forma totalista e transversal [9].  

O CISO precisa de uma certa independência da influência ou pressão dos envolvidos na proteção 

dos ativos da empresa, com poderes para implementar todos os níveis adequados de proteção 

de informação e com uma posição dentro da organização capaz de incorporar a segurança da 

informação no alinhamento dos objetivos estratégicos e na cultura empresarial [7]. 

Apesar de um evolutivo reconhecimento da sua importância na governança e gestão das 

organizações nos últimos anos, os Diretores Executivos (C-level Executives11) das empresas 

ainda demonstram uma certa relutância para que o CISO seja elevado para uma posição mais 

acima da que ocupa atualmente, com a argumentação de que as organizações, sem necessidade 

de elevar essa função, têm mantido segura e protegida a sua informação e conseguido prevenir 

e lutar contra cibercrimes, invasões e tentativas de invasões aos Sistemas de Informação, 

embora não de forma absoluta, [9]. 

Mesmo ainda não estando ao seu nível, o CISO tem tido alguma intervenção transversal na vida 

estratégica e operacional e de gestão das organizações o que deixa os Diretores Executivos com 

alguma suspeição de poder tornar-se num super diretor, uma vez elevada a sua posição [9].  

Não obstante o assunto da subordinação do CISO ainda continuar a gerar as mais divergentes 

opiniões, a proteção da informação das organizações requer a alocação de recursos para a 

segurança de informação conforme os seus respetivos planos mensais, trimestrais, semestrais, 

anuais, etc. O orçamento para a segurança de informação em muitos casos ainda não encontra 

                                                           
11 C-level Executives – Os membros mais poderosos e mais influentes de uma organização 

assim chamados por causa da letra C, como são os casos de CEO,COO, CIO, CFO.  
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os devidos consensos no seio dos Diretores Executivos que consideram ser avultado, tendo 

como referências exercícios do passado, mas sem terem conta que a dinâmica da segurança de 

informação é cada vez mais exigente [38].  

Allen et al. aconselha que se deve tomar uma especial atenção quando se trata do orçamento 

para a segurança de informação por existirem dois campos antagônicos que precisam de 

recursos financeiros para levar a cabo as suas atividades. De um lado estão os atacantes que 

aguardam por uma vulnerabilidade de um sistema de informação e de forma dinâmica mobilizam 

todos os seus recursos para explorarem essa vulnerabilidade. Do outro, está a área da 

segurança de informação da organização que precisa de estar em estado de alerta máxima, 

necessitando permanente de disponibilidade de recursos para desenvolver e atualizar as 

medidas de defesa dos sistemas. Estes recursos muitas vezes não estão disponíveis porque a 

organização tem outras prioridades, aliado ao facto de que muitas vezes na definição e 

aprovação orçamentais o CISO não é envolvido [26].  

Depois de todas as discussões existentes em torno da posição hierárquica do CISO na estrutura 

organizacional de uma organização algumas questões são levantadas: 

 Existe alguma relação entre o nível de maturidade da segurança de informação e o 

enquadramento organizacional do CISO? 

 Existe alguma relação entre o nível de maturidade de segurança de informação e o 

envolvimento do CISO nos processos e práticas da segurança de informação? 

 O nível de maturidade da segurança de informação é influenciado: 

a) Apenas pelo nível hierárquico do CISO no organigrama de uma organização? 

b) Apenas pelo envolvimento do CISO nos processos e práticas da segurança de 

informação? 

c) Por ambos? 
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5 Modelo de Investigação 

No Capítulo anterior foi apresentado o problema que se pretende responder nesta dissertação, 

tendo como suporte a literatura analisada no Capítulo 2 que é o Trabalho Relacionado e ainda a 

metodologia de investigação seguida para a escrita desta dissertação. Neste Capítulo são 

apresentados todos os passos percorridos para desenvolvimento da investigação, mais 

precisamente um formulário que é uma combinação de entrevistas estruturadas e 

semiestruturadas, bem como a análise dos dados recolhidos, isto tudo resumido no mapa 

conceitual abaixo. 

 
Figura 18: Síntese do Modelo de Investigação 

 

5.1 Esquematização do Modelo de Investigação 

A pesquisa realizada é composto de duas partes distintas, sendo a primeira destinada a avaliar 

o nível de maturidade da segurança de informação de uma organização, com base no modelo 

apresentado por Saleh no “The International Journal of Computer Science and Security 

(IJCSS)”[3].   

A segunda parte está virada para as questões da responsabilização, nível e subordinação do 

CISO na gestão dos riscos de segurança de informação e ainda sobre padrões internacionais 

adotadas pela organização no que a segurança de informação diz respeito. Esta parte do 

formulário foi baseada no Gráfico RACI de alto nível do papel do CISO e os tipos de informação 

do CISO, ambos definidos pelo COBIT 5 [34].  

É recomendável que os entrevistados sejam funcionários seniores das organizações e 

preferencialmente ligados às Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e as respostas 

não devem ser pessoais mas a visão da organização no seu todo. Trata-se de um formulário 

interativo que pode ser preenchido online em cerca de vinte (20) minutos (entrevista 

semiestruturada), mas esclarecimentos adicionais são sempre necessários (entrevista 

estruturada) e que podem ser solicitados por telefone, correio eletrónico (email) ou mesmo por 

contacto presencial. O Formulário completo pode ser acessado a partir do Anexo III. 
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Sobre a maturidade da segurança de informação o formulário avalia quatro (4) secções 

principais: Gestão de Segurança; Gestão de Serviço; Arquitetura Empresarial e 

Governança. 

5.1.1 Gestão de Segurança 

Esta secção tem como finalidade avaliar se a segurança de informação está clara e devidamente 

definida pela organização. O Entrevistado deve indicar, de maneira realista, através da escala 

de zero a 5 até que ponto a sua organização satisfaz os processos em avaliação. 

Tabela 7: Avaliação da Gestão de práticas de segurança de informação 
 

 

Duas subsecções complementam a secção acima. Uma avalia os tipos de segurança de 

informação utilizados na organização. 

Tabela 8: Avaliação de tipos de Segurança de Informação. 
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A outra subsecção visa inquirir alguns dos principais constrangimentos que, em caso de 

ocorrência, podem colocar em risco a própria segurança de informação.  

Tabela 9: Avaliação de ocorrências que comprometem a Segurança de Informação  

 

Nestas subsecções o entrevistado limita-se a assinalar em 1 ou 0, correspondentes a “sim” ou 

“não”, respetivamente.  

5.1.2 Gestão de Serviço 

Esta secção é composta por duas subsecções. A primeira tem como finalidade compreender a 

forma como a organização está estruturada para lidar com toda a envolvente de segurança de 

informação.  

As nove questões que compõem a subsecção são de uma profundidade tal que podem também 

ajudar a organização a refletir sobre a melhor maneira de gerir a área de TI independentemente 

do seu porte ou tamanho. Os investimentos na área de TI, tanto nas melhorias e aquisições de 

novas soluções, quanto na manutenção e suporte as soluções já existentes, caso não sejam 

realizados adequadamente e através de uma gestão profissional, tendem a se tornar uma dor de 

cabeça para as empresas.  

Começa-se com a responsabilização de equipas; definição do sistema de alerta e de resposta a 

incidentes que comprometam ou tentam comprometer a segurança de informação; passando 

pelas questões orçamentais que são imprescindíveis para a execução de qualquer processo; até 

ao controlo do acervo técnico e tecnológico da organização que passa por manter o inventário 

atualizado do hardware e do software corporativo. 



 

 
37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A segunda subsecção tem como objetivo avaliar a periodicidade de ocorrência de problemas 

relacionados com segurança de informação, bem como o tempo de resposta sempre que ocorre 

uma anormalidade e a sua resolução. Avalia ainda a frequência da realização das reuniões de 

apoio para a resolução de problemas e de manutenção, de mudança e/ou substituição de 

equipamentos.  

 

Tabela 10: Avaliação da Gestão de Serviços de Segurança de Informação 
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5.1.3 Arquitetura Empresarial 

Niemann referiu-se a Arquitetura Empresarial (EA) como sendo um conjunto estruturado, 

harmonizado e dinâmico de planos para o desenvolvimento de uma organização no seu todo, 

permitindo que a empresa represente vários aspetos dos sistemas de informação e seu 

alinhamento com o negócio para todas as partes interessadas (stakeholders) em todos os 

cenários do passado, presente e do futuro [15]. São no total 25 questões distribuídas em 3 

subsecções. 

A primeira avalia essencialmente a conformidade da Arquitetura Empresarial relativamente a 

gestão, planeamento, desenvolvimento e controlo do negócio.  

Tabela 11: Avaliação da Gestão de Incidentes 
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O foco desta segunda subsecção é avaliar gestão da segurança de informação para suportar a 

Arquitetura Empresarial. A arquitetura de informação é fundamental para a compreensão da 

Tabela 12:Avaliação da Conformidade da Arquitetura 
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comunicação entre os membros das organizações. Para se poder ter uma completa visão da do 

negócio e dos sistemas é importante ter-se bem definida a arquitetura de informação. Já Tribolet 

dizia que a informação é “um cidadão de primeira classe numa arquitetura empresarial” [39]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13: Avaliação da Segurança da Arquitetura 
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Todos os sistemas são desenvolvidos com a perspetiva de permanentemente melhorarem o seu 

desempenho. Esta secção procura avaliar isto mesmo: Se a organização tem realizado ações 

que garantam a melhoria contínua do desempenho da sua Arquitetura Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Governança 

Finalmente, até pode ser visto como uma inversão de prioridades porque esta secção devia ser 

a primeira a ser avaliada, mas a ordem de precedência e facultativa na medida em que o 

resultado da avaliação do nível de maturidade da segurança de informação é global. Esta secção 

pretende avaliar como a organização tem definidas as responsabilidades e práticas com o 

objetivo de fornecer direção estratégica, no que a Segurança de Informação diz respeito. 

 

 

Tabela 14: Avaliação da Melhoria Contínua 
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5.1.5 Classificação 

Terminada a recolha dos dados, calcula-se primeiro a média aritmética de cada secção e depois 

a média global das 4 secções avaliadas, conforme respostas dadas pelas organizações 

entrevistadas. O nível de maturidade da segurança de informação será determinado pelo valor 

correspondente à média global, conforme tabela abaixo: 

Tabela 16: Classificações e Níveis de maturidade [3] 

Combined 
Assessment 

Stars Compliance Level 

0 – 1.5 One Star None Compliance 

1.6 – 2.5 Two Stars Initial Compliance 

2.6 – 3.5 Three Stars Basic Compliance 

3.6 – 4.5 Four Stars Acceptable Compliance 

Above 4.6 Five Stars Full Compliance 
 

5.1.6 Enquadramento do CISO 

Depois de determinar o nível da maturidade de segurança de informação, a segunda parte do 

formulário está virada para fazer uma avaliação do CISO na organização, seu nível hierárquico, 

Tabela 15: Avaliação da Governança Empresarial 
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subordinação e participação no planeamento, conceção, e execução dos processos da 

segurança de informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A terminar, Não basta que as organizações digam apenas o nível do CISO nas suas estruturas 

orgânicas. Esta secção também avalia o nível de responsabilização do CISO nos processos e 

práticas de segurança de informação com base no Gráfico RACI de alto nível do papel do CISO 

definido pelo COBIT 5.  

Tabela 17: Designação 

Tabela 18: Nível Hierárquico 

Tabela 19: Subordinação 
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Tabela 20: Gráfico RACI de alto nível do papel do CISO 
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A tabela acima também é classificada do mesmo modo que as subsecções da maturidade da 

segurança de informação através da média aritmética cujo resultado indica o nível de 

envolvimento do CISO nos processos e práticas da segurança de informação, com base na 

Tabela 16.  

Depois de recolhidos os dados, através das entrevistas, a avaliação da relação entre maturidade 

da segurança de informação e o nível hierárquico do CISO/nível de envolvimento do CISO nos 

processos e práticas da segurança de informação é feita através da análise estatística de 

correlação, gráficos de dispersão e outros métodos já abordada no Capítulo 3 e que serão 

demonstrados no Capítulo 6 deste trabalho. 
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6 Resultados e Avaliação do Modelo de Investigação 

Este Capítulo apresenta a aplicabilidade do Modelo de Investigação, desde a demonstração até aos 

resultados obtidos a partir das organizações entrevistadas. O trabalho de pesquisa foi realizado em 25 

(vinte e cinco) organizações portuguesas, entre organismos da administração pública do estado, 

universidades, institutos superiores, empresas privadas prestadoras de serviços ao estado e não só. 

Maior parte das organizações, por razões de confidencialidade institucional, solicitaram anonimato no 

que tange à sua identificação, mas mostraram abertura total e incondicional para a divulgação dos 

dados agregados da pesquisa. Outras não colocaram qualquer objeção tanto na sua identificação 

quanto na publicação dos dados obtidos. 

6.1 Demonstração 

Para a demonstração da solução proposta, de entre as organizações entrevistadas que não solicitaram 

o anonimato elegemos como exemplo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna da 

República Portuguesa. 

A Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) tem por missão assegurar o apoio 

técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no Ministério da 

Administração Interna (MIA) e a prestação de serviços comuns nos domínios Técnico-jurídico; 

Organização e gestão de recursos; Gestão financeira; Acompanhamento e controlo da execução 

orçamental; Documentação e arquivo; Comunicação e relações públicas12. 

6.1.1 Maturidade da Segurança de Informação 

Começando pela Maturidade da Segurança de Informação, sobre a Gestão de Segurança, Tabela 7 

(Pag. 35) a SGMAI respondeu com (4,5,5 e 5), tendo resultado no seguinte gráfico: 

 

Figura 19: Respostas às questões de Gestão de Segurança 

                                                           
12 http://www.sg.mai.gov.pt/ 
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Com estes resultados a média aritmética desta secção é (5+5+5+4) / 4 = 4,750. 

Na mesma secção de Gestão de Segurança, sobre os Tipos de segurança de informação, Tabela 8 

(Pag. 35) a SGMAI respondeu com (1,1,1,1 e 1), enquanto sobre as Preocupações com a segurança 

do Sistema de Informação, Tabela 9 (Pag. 36) respondeu igualmente com (1,1,1,1,1,1,1 e 1), tendo 

gerido os gráficos seguintes: 

 

Figura 20:Respostas às questões de Tipos de Segurança de Informação 

Resultados: Para a Figura 20 apenas a soma aritmética (1+1+1+1+1) =5 

 

Figura 21: Respostas às questões sobre Preocupações com a segurança do sistema de informação 

Resultados: Soma aritmética da Figura 21 (1+1+1+1+1+1+1+0) =7.  

Deste modo, de acordo com as respostas dadas pela SGMAI, esta secção de Gestão de Segurança 

tem como média aritmética das três (3) subsecções: (4,750+5+7) / 3 = 5,583. 

Na secção de Gestão de Serviço, composta por duas subsecções, Gestão de serviços de Segurança 

de Informação, Tabelas 10, (Pag 37) e Gestão de Incidentes, Tabela 11 (Pag. 38) as respostas foram 

respetivamente: (5,5,5,4,4,5,4,4 e 5); (1,0,5,4,0,0,5,1,4,5,5 e 4) representados nos gráficos que se 

seguem: 
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Figura 22: Respostas às questões sobre Gestão de Serviços de Segurança de Informação 

Resultado: (5+5+5+3+5+2+4+4+5)/9 = 4,222 

 

 

Figura 23: Respostas às questões sobre Gestão de Incidentes 

Resultado: (3+3+4+5+4+5+5+3+3+4+5+1)/12 = 3,750. Assim, o resultado da secção de Gestão de 

Serviço é: (4,222+3,750)/2 = 3,986 

Em seguida, a SGMAI respondeu a secção da Arquitetura Empresarial constituída por três 

subsecções: Conformidade da Arquitetura Empresarial, Tabela 12, (Pag.39); Segurança da Arquitetura, 

Tabela 13, (Pag.40) e Melhoria Contínua, Tabela 14, (Pag. 41). As respostas produzidas foram, 

respetivamente: (2,4,4,5,4,4,5,3,5,5,5 e 3); (4,5,4,5,5,5,4,5,3,5,5,3, e 5) e (5,5,4,4,5,3 e 5) o que 

resultou nos gráficos que se seguem: 
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Figura 24: Respostas à Conformidade da Arquitetura Empresarial 

Resultado: (2+4+4+5+4+4+5+3+5+5+5+3)/12 = 4,083 

 

 

Figura 25: Respostas à Segurança da Arquitetura 

Resultado: (4+5+4+5+5+5+4+5+3+5+5+3+5+)/13 = 4,461  

 

 

Figura 26: Respostas à Melhoria Contínua 

Resultado: (5+5+4+4+5+3+5)/7 = 4,428. Desta forma, o resultado da secção de Arquitetura 

Empresarial é (4,083+4,461+4,428)/3 = 4,324  
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Finalmente em termos de Maturidade da Segurança de Informação a SGMAI respondeu a secção da 

Governança, Tabela 15, (Pag.42) com (5,5,5,4,4,3,3,4 e 3), tendo resultado no gráfico abaixo. 

 

 

Figura 27: Respostas à Governança Empresarial 

Resultado da Secção de Governança Empresarial: (5+5+5+4+4+3+3+4+3)/9 = 4  

  

Terminada a avaliação das quatro secções, o nível de maturidade da segurança de informação da 

Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna de Portugal será a média aritmética das 

médias das secções referenciadas: 

1. Gestão de Práticas de Segurança de Informação = 5,583 

2. Gestão de Serviços de Segurança de Informação =3,986 

3. Arquitetura Empresarial = 4,324 

4. Governança Empresarial = 4  

Média Aritmética Global (5,583+3,986+4,324+4)/4 =4,473 

Este resultado indica que a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) situa-se 

no nível 4 de maturidade da segurança de informação que corresponde a “Acceptable Compliance”, 

Segundo a Tabela 16 de Saleh [3], na Pag. 42. 

6.1.2 Nível Hierárquico do CISO 

Quanto às questões das Tabelas 17, 18 e 19 (Pag.43) referentes ao Responsável para a Segurança 

de Informação (CISO), a SGMAI respondeu que ele situa-se ao C-level (Diretor) e reporta diretamente 

ao Conselho de Administração. Sobre o nível de envolvimento do CISO nos processos e práticas de 

segurança de informação as 14 questões da Tabela 20 (Pag.44) foram respondidas com 

(5,3,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5,5 e 3) o que gerou o gráfico que se segue. 
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Figura 28: Respostas ao envolvimento do CISO nos processos e práticas da segurança de informação 

 

Resultado: (5+3+5+5+5+5+5+5+4+5+5+5+5+3)/14 = 4,642, o que corresponde ao nível de 

envolvimento global do CISO nos processos e práticas da segurança de informação. 

Este resultado e o da maturidade da segurança de informação (4,473) são então analisados na matriz 

de correlação, gráfico de dispersão, intervalo de confiança e com a margem de erro, tal como veremos 

na avaliação dos resultados gerais agregados. 

6.2 Resultados Gerais Agregados 

Nesta secção são apresentadas as médias dos resultados gerais da pesquisa realizada com as 

respostas das 25 organizações entrevistadas e a análise estatística dos resultados obtidos, enquanto 

os resultados globais podem ser acessados através do seguinte endereço: 

https://docs.google.com/forms/d/1uIGaxb1NDMpT1xFPdtTDt3McwUw7pF6CJhoQB2VYkhg/viewanalytics 

O gráfico abaixo corresponde a média de respostas dadas pelas organizações relativamente a questão 

da Gestão de Segurança da maturidade da segurança de informação e a tabela ao lado interpreta o 

gráfico, em que uma (1) organização respondeu com zero (0) na escala de 0-5, o que corresponde a 

5%, nenhuma respondeu com 1; três (3) responderam com 2, o que equivale a 15% e assim 

sucessivamente. 

 
       Figura 29: Média de respostas de Gestão de Segurança 
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Enquanto isso e tal como no gráfico anterior, na Figura 29 uma considerável parte das organizações 

(28%) respondeu com pontuação máxima, ou seja, a Gestão de Serviços de Segurança de Informação 

é implementada. 

  
Figura 30: Média de respostas de Gestão de Serviços de Segurança de Informação 
 

Sobre a Gestão de Incidentes, o gráfico abaixo indica que ela precisa de mais atenção por parte das 

organizações, pois, o nível de satisfação é relativamente baixo, na medida em que 52% das empresas 

entrevistadas situam-se abaixo da média da escala de 0-5. 

  
            Figura 31: Média de respostas de Gestão de Incidentes 

 

Quanto a Arquitetura Empresarial as respostas dos nossos entrevistados indicaram que as 

organizações têm investido nas suas arquiteturas empresariais com vista a suportar a gestão, 

planeamento, desenvolvimento e controlo dos seus negócios. 

          

                   Figura 32: Média de respostas da Arquitetura Empresarial 
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A Segurança da Arquitetura Empresarial (Figura 33) também tem merecido atenção muito especial por 

parte das organizações, pelo menos segundo a nossa amostra, com destaque para a segurança da 

Arquitetura de Informação, essencial para a comunicação entre os diferentes atores de processos 

dentro da organização e não só. 

 
 

         Figura 33: Média de respostas da Segurança da Arquitetura 

 

Na Figura 34 as organizações mostraram um nível considerável de realização de melhoria contínua 

nas suas arquiteturas empresariais tendo em conta as constantes evoluções e inovações técnicas e 

tecnológicas. 

 
 

              Figura 34: Média de respostas da Melhoria Contínua 

 

A partir do gráfico abaixo pode ver-se que as organizações fornecem direção estratégica para a 

segurança de informação embora a um nível médio. Por outras palavras, tem que se fazer um pouco 

mais quanto ao alinhamento da segurança de informação com os objetivos estratégicos das 

organizações. 
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             Figura 35: Média de respostas da Governança 

 

Em relação ao Director para a Segurança de Informação (CISO) a esmagadora maioria das 

organizações entrevistadas considera que ele deve situar-se ao nível do conhecido C-Level. 

 

 

Figura 36: Respostas do Nível Hierárquico do CISO 

Esta posição do CISO na estrutura organizacional está também relacionada com a questão da 

subordinação, ao que cerca de 58% das 25 organizações inquiridas considera que deve reportar 

diretamente ao Conselho de Administração.  

 

Figura 37: Respostas sobre a subordinação do CISO 

Independentemente do CISO estar posicionado a um certo nível de uma organização e subordinar-se 

à alguém ou à uma estrutura, uma questão de extrema importância é o seu envolvimento na conceção, 
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Figura 38: Média de respostas do envolvimento do CISO nos  

    Processos e Práticas de Segurança de Informação 
 

Pode ver-se na Figura 39 que 72% das organizações da nossa amostra considera de extrema 

importância a questão do CISO estar envolvido nos Processos e Práticas que tornam eficiente e eficaz 

a segurança de informação. 

Por último, a questão da adoção de padrões ou normas e boas práticas internacionalmente aceites 

para a segurança de informação foi igualmente avaliada e foi evidente a preferência do ITIL (Information 

Technology Infrastructure Library), seguido pelo COBIT 5.   

 
Figura 39: Respostas sobre normas e boas práticas internacionais 

6.2.1 Análise estatística Geral 

Depois da recolha e tratamento das respostas das entrevistas, foi feita uma análise com vista a verificar 

a que conclusões se pode chegar quanto ao problema levantado sobre a relação que pode existir ou 

não entre a Maturidade da Segurança de Informação, o Nível Hierárquico do CISO e o envolvimento 

do CISO nos Processos e Práticas de Segurança de Informação.  

O tratamento das várias e diferentes respostas fornecidas por cada uma das 25 organizações resultou 

na Tabela 21 que apresenta os valores numéricos correspondentes a estas três variáveis, sobre as 

quais será feita a análise estatística. 
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Tabela 21: Valores numéricos resultantes do tratamento das entrevistadas  
 

Nº 
Designação da 
Organização  

Indústria 
Maturidade da 
Segurança de 

Informação 

Nível 
hierárquico 
do CISO13 

Nível de 
Envolvimento do 

CISO nos Processos 
e Práticas da 
Segurança de 

Informação 

1 Anónima 
Administração 
Pública 

3,522 3 4,286 

2 
Secretaria-Geral 
MAI 

Administração 
Pública 

4,473 2 4,643 

3 Anónima 
Administração 
Pública 

4,888 2 5,000 

4 Maxdata 
Prestação 
Serviços 

4,761 2 5,000 

5 Anónima Saúde 4,836 2 4,929 

6 Anónima 
Prestação 
Serviços 

3,982 2 4,429 

7 Anónima Outra 2,795 2 2,000 

8 Anónima 
Prestação 
Serviços 

3,483 3 3,143 

9 
Instituto Superior 
(Anónimo) 

Educação 3,198 2 4,571 

10 Anónima 
Administração 
Pública 

4,308 3 4,286 

11 
Câmara Municipal 
de Sesimbra 

Administração 
Pública 

3,182 2 4,571 

12 
Instituto Superior 
(Anónimo) 

Educação 4,007 2 3,857 

13 
Universidade 
(Anónima) 

Educação 4,012 2 4,214 

14 
Universidade 
(Anónima) 

Educação 2,798 2 3,214 

15 Anónima Outra 3,431 2 3,500 

16 
Instituto Superior 
(Anónimo) 

Educação 3,430 1 3,643 

17 
Universidade 
(Anónima) 

Educação 2,065 4 2,714 

18 
Instituto Superior 
(Anónimo) 

Educação 2,236 1 2,214 

19 Anónima 
Prestação 
Serviços 

2,899 2 2,214 

20 Anónima Comércio 3,938 2 3,500 

21 GRC 
Prestação 
Serviços 

4,006 2 3,714 

22 Anónima Comércio 3,043 2 2,857 

23 Anónima Comércio 3,272 3 2,714 

24 Anónima Comércio 4,142 3 3,929 

25 Anónima Comércio 3,120 3 3,357 

 

Com vista a verificar a relação entre as três grandezas, os valores constantes da tabela acima foram 

analisados pelo método estatístico de correlação, através da matriz de correlação, calculando três 

coeficientes de Pearson, correspondentes às três variáveis pela fórrmula já abordada na secção 2.4 do 

Trabalho Relacionado do Capítulo 1. 

                                                           
13 1-Conselho de Administração; 2- Diretor; 3- Chefia, 4- Técnico 
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Tabela 22: Matriz de Correlação 
 

  

Maturidade da 
Segurança de 

Informação 

Nível hierárquico do 
CISO 

Nível de Envolvimento 
do CISO nos Processos 
e Práticas da Segurança 
de Informação 

Maturidade da 
Segurança de 
Informação 

1 -0,103016293 0,800282997 

Nível hierárquico do 
CISO 

-0,103016293 1 -0,06361389 

Nível de Envolvimento 
do CISO nos Processos 
e Práticas da Segurança 
de Informação 

0,800282997 -0,06361389 1 

 

Olhando para a matriz acima, verifica-se que o coeficiente de correlação ou de Pearson entre 

Maturidade da Segurança de Informação e Nível hierárquico do CISO é -0,103016293 e está próximo 

de 0, não podendo, por isso, chegar-se a qualquer conclusão. O mesmo acontece entre o Nível 

hierárquico do CISO e Nível de Envolvimento do CISO nos Processos e Práticas da Segurança de 

Informação cujo coeficiente de Pearson é -0,06361389. 

A partir da análise destes dois relacionamentos pode aferir-se que o nível hierárquico do CISO não 

mostra ter influência na maturidade da segurança de informação nem no seu envolvimento nos 

processos e práticas da segurança de informação. 

Entretanto, a relação entre Maturidade da Segurança de Informação e o Nível de Envolvimento do 

CISO nos Processos e Práticas da segurança de informação tem um coeficiente de Pearson de 

0,800282997, um valor que se encontra próximo de +1, o que quer dizer que existe uma relação positiva 

forte entre as duas variáveis, ou seja quando o nível de maturidade da segurança de informação 

aumenta também aumenta o nível de envolvimento do CISO nos processos e práticas da segurança 

de informação. 

Os dois primeiros relacionamentos são demonstrados nos gráficos de dispersão apresentados nas 

Figuras 40 e 41, com base nos valores numéricos fornecidos pela Tabela 21.   

 
Figura 40: Maturidade da Segurança de Informação Vs. Nível Hierárquico do CISO 
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Olhando para o gráfico de dispersão acima, verifica-se que a reta está ligeiramente numa posição 

oblíqua para o eixo Y X (Maturidade da Segurança de Informação) e Y (Nível Hierárquico do CISO) 

quase que estão distanciados uns dos outros e também da linha, significando uma relação negativa, 

tal como já foi abordado na secção da Metodologia. Esta mesma disposição verifica-se igualmente no 

gráfico que analisa a relação Nível Hierárquico do CISO e Nível de Envolvimento do CISO nos 

Processos e Práticas da Segurança de Informação. 

 

Figura 41: Nível Hierárquico do CISO Vs. Nível de Envolvimento do CISO nos Processos e Práticas da 

Segurança de Informação 
 

Quanto a relação, que já vimos ser positiva e forte, entre a Maturidade da Segurança de Informação e 

o Nível de Envolvimento do CISO nos Processos e Práticas da Segurança de Informação, o seu gráfico 

de dispersão também mostra esta tendência. 

 
 

Figura 42: Gráfico de Dispersão 
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aumentar quando a outra também aumenta. Os pontos abaixo da reta pertencentes ao eixo x 

(Maturidade da Segurança de Informação) e os que se encontram acima do eixo y (Nível de 

Envolvimento do CISO nos Processos e Práticas da Segurança de Informação), de uma forma geral, 

estão mais próximos da reta, o que indica que a associação é forte entre as duas variáveis. 

Amostra, Margem de Erro e Nível de Confiança  

A pesquisa que foi levada a cabo mereceu também uma análise com base na Tabela 21 e nas duas 

grandezas cuja relação é diretamente proporcional. O tamanho de amostra ou amostragem desta 

pesquisa (n) é de 25 Organizações, com Margem de Erro ou Erro Máximo (ME) de 0,326 calculada a 

partir do Nível de Confiança de 95%. Estes cálculos estão de acordo com os tamanhos de amostragem 

menores de 30 que é o nosso caso, tal como já foi desenvolvido no Capítulo 3. 

Tabela 23: Análise da pesquisa 
 

Estatística Descritiva 

Média 3,646566697 

Desvio-padrão 0,789770044 

Amostra 25 

Nível de confiança (95,0%) 0,326001052 

  

6.3 Avaliação do modelo de investigação 

A secção anterior fez uma demonstração do alcance dos objetivos propostos para esta dissertação, 

não só a apresentação dos resultados como também a sua análise permitindo que fossem tiradas 

algumas ilações. Esta secção destina-se a avaliar a utilidade modelo de investigação respondendo as 

questões levantadas na problemática deste trabalho. 

 Existe alguma relação entre o nível de maturidade da segurança de informação e o 

enquadramento do organizacional do CISO? 

 Existe alguma relação entre o nível de maturidade de segurança de informação e o 

envolvimento do CISO nos processos e práticas da segurança de informação? 

 O nível de maturidade da segurança de informação é influenciado: 

d) Apenas pelo nível hierárquico do CISO no organigrama de uma organização? 

e) Apenas pelo envolvimento do CISO nos processos e práticas da segurança de informação? 

 Por ambos? 

Através da análise estatística, o modelo apresentou indicações de que a maturidade da segurança de 

informação é apenas influenciada pelo envolvimento do CISO nos processos e práticas da segurança 

de informação. 

A framework de investigação também pode ser avaliada através dos seguintes pressupostos: 

 Tem o suporte do trabalho relacionado e da metodologia de pesquisa seguida para o 

desenvolvimento desta dissertação. 
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 As organizações podem servir-se do modelo para fazerem uma autoavaliação sobre o nível em 

que se encontram em termos de maturidade da segurança de informação.  

 As organizações podem utilizar a solução para definirem melhor até que ponto o seu diretor 

para a segurança de informação deve ser envolvido na tomada de decisões estratégicas, 

sobretudo ligadas ao alinhamento da segurança de informação com os objetivos de negócio. 
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7 Conclusões  

Neste capítulo são apresentados as principais conclusões que resultam da análise sobre os objetivos 

e resultados obtidos. Adicionalmente, são ainda apresentadas as contribuições e as limitações 

relacionadas com a solução desenvolvida e por último as recomendações e trabalhos futuros que 

podem contribuir para a melhoria desta mesma solução. 

7.1 Contributos 

A efetivação da solução apresentada nesta dissertação foi possível começando com um estudo sobre 

o estado da arte relativamente a segurança da informação que, nos dias de hoje, constitui uma 

prioridade de primeira linha das organizações porque nesta era da globalização também conhecida 

como a era da informação, a proteção deste ativo é fundamental para a manutenção, expansão e 

sucesso do negócio das empresas sejam elas pequenas, médias ou grandes. Foram também 

analisadas as normas e boas práticas internacionais que dão orientação para o desenvolvimento e 

implementação de medidas de segurança em sistemas de informação. 

Depois deste estudo concluiu-se que independentemente dos investimentos que as organizações 

possam fazer em meios técnicos e tecnológicos, para garantir a proteção da sua informação com vista 

a criar conhecimento e valor, a ocorrência contínua de ameaças e invasões cibernéticas mundiais ainda 

ilustram a inadequação das abordagens baseadas em práticas de controlo reativas, que podem ser 

necessárias, mas não são suficientes para o feito. As organizações são então chamadas a definirem 

estratégias e políticas próprias de segurança de informação que incluam a indicação de um profissional 

qualificado nesta matéria capaz de contribuir para a maturidade da segurança da informação 

corporativa – o Chief Information Security Officer – CISO.  

O modelo de investigação consistiu de um questionário de pesquisa quantitativa e qualitativa para 

corresponder aos objetivos:  

 Definir um framework para avaliar a relação da posição CISO na estrutura organizacional 

com a maturidade da segurança de informação. 

Três fases distintas constituíram o framework, sendo a primeira avaliar o nível de maturidade da 

segurança de informação da organização; a segunda avaliar o nível hierárquico do CISO na estrutura 

organizacional e o seu envolvimento nos processos e práticas da segurança de informação e terceira 

analisar estatisticamente a relação entre as três abordagens.  

 Avaliar o resultado da aplicação do framework em organizações reais. 

A aplicabilidade do framework foi avaliada em vinte e cinco (25) organizações públicas e privadas 

portuguesas que com as suas respostas foi possível concluir-se: 

1. O nível de envolvimento do Diretor para a Segurança de Informação, do inglês “Chief 

Information Security Officer – CISO” nos processos e práticas da segurança de informação indica 
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ter uma influência direta na maturidade da segurança de informação de uma organização. 

Portanto, quanto mais envolvido estiver o CISO nos processos e práticas da segurança de 

informação de uma organização, mais facilmente esta organização elevará o seu nível de 

maturidade da segurança de informação.   

2. O nível hierárquico do CISO na estrutura organizacional não indica ter influência na maturidade 

da segurança de informação nem no nível de envolvimento do CISO nos processos e práticas 

da segurança de informação. Isto quer dizer que não é necessário que o CISO esteja ao nível 

de topo da organização para que esta eleve o seu nível de maturidade de segurança de 

informação. Também não é necessária esta elevação da função CISO para que ele tenha um 

envolvimento considerável nos processos e práticas da segurança de informação. 

 

7.2 Limitações 

Apesar de pedidos enviados à várias organizações públicas e privadas e à associações empresariais 

portuguesas, apenas vinte e cinco (25) aceitaram responder ao questionário, maior parte delas sob 

anonimato. Outras responderam já fora de tempo, ou seja, depois da dissertação ter sido já fechada 

para ser submetida à discussão, o que de certo modo limitou o âmbito da pesquisa porque 

estatisticamente quanto maior for o tamanho da amostragem, menor será o intervalo de confiança. 

Outra limitação é o facto do modelo de investigação estar focado apenas para avaliar um âmbito 

específico ligado a maturidade da segurança de informação e a responsabilização do diretor para a 

segurança de informação, do Inglês CISO, levantando algumas dúvidas sobre a sua capacidade de 

adaptação e extensibilidade a outras áreas ligadas a gestão de informação nas organizações. 

7.3 Trabalhos Futuros 

Não obstante os resultados obtidos no desenvolvimento deste trabalho, estando o modelo restrito à 

avaliação da relação entre a maturidade da segurança de informação e o enquadramento e 

responsabilização do CISO numa organização, abrem-se perspetivas interessantes para trabalhos 

futuros. 

Mais investigações podem ser desenvolvidas para que o modelo de investigação utilizado seja 

melhorado e/ou otimizado, tornando-o mais genérico e abrangente para ser aplicado à outras 

abordagens de sistemas empresariais e não só, tendo em conta a dinâmica permanente do mundo das 

tecnologias de Informação e Comunicação. 
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Anexos  

Anexo I: Gráfico RACI de alto nível do papel do CISO [34] 
 

Processo  

Nível de 

Envolvimento 

(RACI) 

Identificar e comunicar as ameaças de segurança da informação, assim 
como os comportamentos desejados e as mudanças necessárias para 
enfrentar as mesmas 

 

Responsabilizado 

Garantir que a gestão do ambiente e das instalações se adequa aos 
requisitos de segurança de informação 

 
Responsabilizado 

Proteger contra malware Responsabilizado 

Gerir a segurança na conectividade e de rede  Responsabilizado 

Gerir a segurança de terminais Responsabilizado 

Gerir a identidade dos utilizadores e o acesso lógico Responsabilizado 

Gerir o acesso físico aos ativos de TI Responsabilizado 

Monitorizar a infraestrutura para eventos relacionados com a segurança Responsabilizado 

Proporcionar meios para melhorar a eficiência e eficácia da função de 
segurança da informação; documentação de processos, tecnologias e 
aplicações; e padronização e automatização do processo 

 

Responsabilizado 

Acompanhar a gestão de riscos de TI 
Responsável 

Definir e comunicar uma estratégia de segurança da informação que 
esteja alinhada com a estratégia da organização 

 

Responsável 

Pesquisar, definir e documentar os requisitos de segurança da 
informação 

Responsável 

Validar os requisitos de segurança da informação com os stakeholders, 
patrocinadores do negócio e pessoal de execução técnica 

 

Responsável 

Desenvolver políticas e procedimentos de segurança de informação  Responsável 

Definir e implementar a avaliação de risco e as estratégias de resposta e 
cooperar com o departamento de risco na gestão do risco de informação  

Responsável 

Garantir que o potencial impacto das mudanças é avaliado Responsável 

Recolher e analisar dados de desempenho e conformidade relacionados 
à segurança de informação e à gestão de riscos de informação 

 

Responsável 
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Anexo II: Funções e estrutura organizacional do COBIT 5 [34] 
Função/Estrutura Definição/Descrição 

 
Conselho Diretivo 

Grupo de executivos mais seniores e/ou diretores não executivos da 
empresa que são responsáveis pela governança da empresa e têm o 
controlo total dos seus recursos 

Diretor Executivo 
(CEO) 

Diretor mais alto responsável pela total gestão da empresa 

 
Diretor Financeiro 

(CFO) 

Diretor mais sénior da empresa responsável por todos os aspetos de 
gestão financeira, incluindo controlo e risco financeiro bem como pelas 
contas fiáveis e precisas 

Diretor das Operações 
(COO) 

Diretor mais sénior responsável pelas operações da empresa 

Diretor de Risco 
 (CRO) 

Diretor mais sénior responsável pelos aspetos de gestão de risco em 
toda a empresa. Uma função de Diretor de risco de TI deverá ser 
estabelecida para supervisionar os riscos relacionados à TI 

 
Diretor de Informação 

(CIO) 

Diretor mais sénior da empresa responsável pelo alinhamento das TI 
com as estratégias de negócio e ainda responsável pelo planeamento, 
recursos e gestão de soluções e serviços de entrega de TI para dar 
suporte aos objetivos da empresa 

Diretor de Segurança 
de Informação (CISO) 

Diretor mais sénior da empresa responsável pela segurança da 
informação em todas as suas formas  

Executivo de Negócios Pessoa sénior de gestão que presta contas (Accountable) por uma 
unidade específica de negócios ou subsidiária 

Dono do Processo de 
Negócios 

Pessoa que presta contas pelo desempenho de um processo em 
realizar os seus objetivos, dirigindo a melhoria de processo e aprovando 
mudanças de processo. 

 
 

Comité de Estratégia 
(Executivo TI) 

Grupo de executivos seniores indicados pelo Conselho Diretivo para 
assegurar que o Conselho esteja envolvido e informado das principais 
decisões e questões relacionadas com TI. O comité é responsável pela 
gestão do portfólio de investimentos de TI, de serviços e ativos de TI, 
assegurando que seja produzido valor e gerido o risco. O Comité é 
normalmente liderado por um membro do Conselho, mas não pelo CIO. 

 
Comité de Direção 

(Projeto e Programa) 

Grupo de stakeholders e especialistas que são responsáveis pela 
orientação de programas e projetos, incluindo a gestão e monitorização 
dos planos, alocação de recursos, entrega de benefícios e valor e 
gestão de risco de programa e projeto. 

 
Conselho de 
Arquitetura 

Grupo de stakeholders e especialistas que são responsáveis pela 
orientação em questões e decisões relacionadas com a arquitetura e 
para a definição de políticas e padrões de arquitetura. 

 
Comité de Risco da 

Empresa 

Grupo de stakeholders e especialistas que são responsáveis pelos 
níveis de colaboração e consenso necessários para suportar as 
atividades e decisões de gestão de risco da empresa (Enterprise Risk 
Management – ERM). Um conselho de risco de TI pode ser 
estabelecido para ter em consideração o risco de TI com mais detalhes 
e aconselhar o comité de risco da empresa. 

Chefe de Recursos 
Humanos 

Funcionário mais sénior, que é responsável pelo planeamento e 
políticas no que diz respeito a todos os recursos humanos naquela 
empresa. 

Conformidade Função na empresa responsável pela orientação sobre a conformidade 
legal, regulatória e contratual. 

Auditoria Função na empresa responsável pela prestação de auditoria interna. 

Chefe de Arquitetura Indivíduo sénior responsável pelos processos de arquitetura 
empresarial. 

Chefe de 
Desenvolvimento 

Indivíduo sénior responsável pelos processos de desenvolvimento de 
soluções relacionadas às TI  

Chefe de Operações de 
TI 

Indivíduo sénior responsável pelos ambientes operacionais e 
infraestruturais de TI 

Chefe de 
Administração TI 

Indivíduo sénior responsável pelos registos relacionados às TI e 
responsável em apoiar questões administrativas relacionadas às TI 

Gabinete de Programa 
e Gestão de projeto 

(Programme and 
Project Management 

Office – PMO) 

 
Função responsável para apoiar os gestores de programas e projetos e 
recolha, avaliação e divulgação da informação sobre a marcha dos seus 
programas e dos projetos constituintes 

 
Gabinete de Gestão de 

Valor (Value 
Management Office – 

VMO) 

Função que atua como o secretariado para a gestão de investimentos e 
de portfólios de serviço, incluindo avaliação e aconselhamento sobre 
oportunidades de investimento e casos de negócio, recomendando 
métodos e controlos de governança/gestão de valor e reportar sobre os 
progressos e mantendo e criando valor a partir de investimentos e 
serviços. 

 
Gestor de Serviço 

Individuo que gere o desenvolvimento, implementação e avaliação e 
gestão contínua de produtos e serviços novos e existentes para um 
cliente específico (usuário) ou grupo de clientes (usuários). 
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Anexo III: Pedidos de Preenchimento de Formulário 

a) Pedido dirigido diretamente à uma organização 

 

À 

____________________ 

Assunto: Estudo sobre Segurança de Informação no âmbito de Tese de Mestrado 

do Instituto Superior Técnico 

 

Exmos. Senhores, 

No âmbito da pesquisa de tese do Mestrado em Engenharia Informática e de 

Computadores a realizar no Instituto Superior Técnico (IST), venho pedir a colaboração 

da V/ organização para responder à um inquérito sobre o tema da segurança de 

informação, em sistemas de informação.  

O principal objetivo deste estudo é proceder à análise da relação entre o nível de 

maturidade na segurança de informação e a orgânica e papel do CISO (Chief Information 

Security Officer) na organização. 

O inquérito pode ser respondido online em 

https://docs.google.com/forms/d/1uIGaxb1NDMpT1xFPdtTDt3McwUw7pF6CJhoQB2

VYkhg/edit e tem um tempo máximo estimado de resposta de 20 (vinte) minutos.  

Toda a informação fornecida, através das V/ respostas, será mantida confidencial e apenas 

os dados agregados serão publicitados (podendo mesmo não ser identificada a V/ 

organização, se for V/ desejo). 

Agradecemos, antecipadamente, o V/ contributos e disponibilidade. 

 

 

Lisboa, 20 de Setembro de 2016. – 

 

Atentamente, 

Eugénio Tchipako 

Telefone: 962 630 802, 920223118 

email: eugenio.tchipako@tecnico.ulisboa.pt 

Orientador: Professor Doutor André Vasconcelos  

email: andre.vasconcelos@tecnico.ulisboa.pt 

https://docs.google.com/forms/d/1uIGaxb1NDMpT1xFPdtTDt3McwUw7pF6CJhoQB2VYkhg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uIGaxb1NDMpT1xFPdtTDt3McwUw7pF6CJhoQB2VYkhg/edit
mailto:eugenio.tchipako@tecnico.ulisboa.pt
mailto:andre.vasconcelos@tecnico.ulisboa.pt
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b) Pedido dirigido através de associações empresarias  
 

À 

_________________ 

Assunto: Pedido de apoio de execução de Estudo sobre Segurança de Informação 

no âmbito de Tese de Mestrado  
 

Caro Rogério. 

No âmbito da pesquisa de tese do Mestrado em Engenharia Informática e de 

Computadores a realizar no Instituto Superior Técnico (IST), venho pedir a V/ 

colaboração na divulgação junto dos V/ associados do inquérito sobre o tema da 

segurança de informação, em sistemas de informação.  

O principal objetivo deste estudo é proceder à análise da relação entre o nível de 

maturidade na segurança de informação e a orgânica e papel do CISO (Chief Information 

Security Officer) na organização. 

O inquérito pode ser respondido online em 

https://docs.google.com/forms/d/1uIGaxb1NDMpT1xFPdtTDt3McwUw7pF6CJhoQB2

VYkhg/edit e tem um tempo máximo estimado de resposta de 20 (vinte) minutos.  

Toda a informação fornecida será mantida confidencial e apenas os dados agregados serão 

publicitados (podendo mesmo não ser identificada a organização). 

Estou disponível por esta via, ou para agendamento de reunião para quaisquer 

esclarecimentos adicionais. 

 

Agradecemos, antecipadamente, a V/ colaboração. 

 
 

Lisboa, 20 de Setembro de 2016. – 
 

Atentamente, 

Eugénio Tchipako 

Telefone: 962 630 802, 920223118 

email: eugenio.tchipako@tecnico.ulisboa.pt 

Orientador: Professor Doutor André Vasconcelos  

email: andre.vasconcelos@tecnico.ulisboa.pt 

https://docs.google.com/forms/d/1uIGaxb1NDMpT1xFPdtTDt3McwUw7pF6CJhoQB2VYkhg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uIGaxb1NDMpT1xFPdtTDt3McwUw7pF6CJhoQB2VYkhg/edit
mailto:eugenio.tchipako@tecnico.ulisboa.pt
mailto:andre.vasconcelos@tecnico.ulisboa.pt
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Anexo IV: Tabelas 

Tabela t (student) [36] 

gl/P 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,001 

1 0,158 0,325 0,51 0,727 1 1,376 1,963 3,078 6,314 12,71 31,82 63,66 636,6 

2 0,142 0,289 0,445 0,617 0,816 1,061 1,386 1,886 2,92 4,303 6,965 9,925 31,6 

3 0,137 0,277 0,424 0,584 0,765 0,978 1,25 1,638 2,353 3,182 4,541 5,541 12,92 

4 0,134 0,271 0,414 0,569 0,741 0,941 1,19 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 8,61 

5 0,132 0,267 0,408 0,559 0,727 0,92 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 6,869 

6 0,131 0,265 0,404 0,553 0,718 0,906 1,134 1,44 1,943 2,447 3,143 3,707 5,959 

7 0,13 0,263 0,402 0,549 0,711 0,896 1,119 1,415 1,895 2,365 2,365 3,499 5,408 

8 0,13 0,262 0,399 0,546 0,706 0,889 1,108 1,397 1,86 2,306 2,896 3,355 5,041 

9 0,129 0,261 0,398 0,543 0,703 0,883 1,1 1,383 1,833 2,262 2,821 3,25 4,781 

10 0,129 0,26 0,397 0,542 0,7 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,587 

11 0,129 0,26 0,396 0,54 0,697 0,876 1,088 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,437 

12 0,128 0,259 0,395 0,539 0,695 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 4,318 

13 0,128 0,259 0,394 0,538 0,694 0,87 1,079 1,35 1,771 2,16 2,65 3,012 4,221 

14 0,128 0,258 0,393 0,537 0,692 0,868 1,076 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 4,14 

15 0,128 0,258 0,393 0,536 0,691 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 4,073 

16 0,128 0,258 0,392 0,535 0,69 0,865 1,071 1,337 1,746 2,12 2,583 2,921 4,015 

17 0,128 0,257 0,392 0,534 0,689 0,863 1,069 1,333 1,74 2,11 2,567 2,898 3,965 

18 0,127 0,257 0,392 0,534 0,688 0,862 1,067 1,33 1,734 2,101 2,552 2,878 3,922 

19 0,127 0,257 0,391 0,533 0,688 0,861 1,066 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,883 

20 0,127 0,257 0,391 0,533 0,687 0,86 1,064 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,85 

21 0,127 0,257 0,391 0,532 0,686 0,859 1,063 1,323 1,721 2,08 2,518 2,831 3,819 

22 0,127 0,256 0,39 0,532 0,686 0,858 1,061 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,792 

23 0,127 0,256 0,39 0,532 0,685 0,858 1,06 1,319 1,714 2,069 2,5 2,807 3,767 

24 0,127 0,256 0,39 0,531 0,685 0,857 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,745 

25 0,127 0,256 0,39 0,531 0,684 0,856 1,058 1,316 1,708 2,06 2,485 2,787 3,726 

26 0,127 0,256 0,39 0,531 0,684 0,856 1,058 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,707 

27 0,127 0,256 0,389 0,531 0,684 0,856 1,057 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,69 

28 0,127 0,256 0,389 0,53 0,683 0,856 1,056 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,674 

29 0,127 0,256 0,389 0,53 0,683 0,854 1,055 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,659 

30 0,127 0,256 0,389 0,53 0,683 0,854 1,055 1,31 1,697 2,042 2,457 2,75 3,646 

40 0,126 0,255 0,388 0,529 0,681 0,851 1,05 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,551 

60 0,126 0,254 0,387 0,527 0,679 0,848 1,046 1,296 1,671 2 2,39 2,66 3,46 

120 0,126 0,254 0,386 0,526 0,677 0,845 1,041 1,289 1,658 1,98 2,358 2,617 3,373 

i 0,126 0,253 0,385 0,524 0,674 0,842 1,036 1,282 1,645 1,96 2,326 2,576 3,291 
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Tabela Z [36] 

Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359 

0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753 

0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141 

0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517 

0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879 

0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224 

0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549 

0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852 

0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133 

0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389 

1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621 

1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830 

1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015 

1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177 

1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319 

1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441 

1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545 

1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633 

1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706 

1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767 

2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817 

2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857 

2.2 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890 

2.3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916 

2.4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936 

2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952 

2.6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964 

2.7 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974 

2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981 

2.9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 

3.0 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 

 

 


