
Classificação de dados
Adesão segura à nuvem

Junho de 2018

[ Adesão segura à nuvem ]



Adesão à nuvem segura

© 2018, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos 
reservados.
 

Avisos
Este documento é disponibilizado apenas para fins informativos. Ele 
relaciona as atuais ofertas de produtos e práticas da AWS a contar 
da data de emissão deste documento, que estão sujeitas a alterações 
sem aviso prévio. Os clientes são responsáveis por fazer sua própria 
avaliação independente das informações neste documento e de qualquer 
uso dos produtos ou serviços da AWS, cada um dos quais é fornecido 
“como está”, sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita. Este 
documento não cria quaisquer garantias, representações, compromissos 
contratuais, condições ou seguros da AWS, suas afiliadas, fornecedores ou 
licenciadores. As responsabilidades e obrigações da AWS para com seus 
clientes são controladas por contratos da AWS, e este documento não 
modifica nem faz parte de qualquer contrato entre a AWS e seus clientes.
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Finalidade
Este documento fornece uma visão dos esquemas de classificação para organizações públicas e privadas a 
serem utilizados na migração dos dados para a nuvem. Ele identifica as práticas e os modelos atualmente 
implementados pelos primeiros a aderirem mundialmente aos serviços de nuvem, examina como a 
implementação desses esquemas pode simplificar a adesão à nuvem e recomenda práticas para harmonizar os 
requisitos nacionais com as estruturas e os padrões reconhecidos internacionalmente.  

O que é classificação de dados? 
A classificação de dados é uma etapa básica do gerenciamento de riscos de segurança cibernética. Ela envolve 
a identificação dos tipos de dados que estão sendo processados e armazenados em um sistema de informação 
pertencente a uma organização ou operado por ela. Também envolve a decisão em relação à confidencialidade 
dos dados e ao impacto provável do comprometimento, perda ou uso incorreto. O termo "classificação", 
conforme usado neste documento, implicará a abordagem holística da categorização dos dados para 
confidencialidade, integridade e disponibilidade e não o escopo mais limitado do impacto na segurança nacional.

Qual é o valor da classificação de dados? 
A classificação de dados é usada há décadas para ajudar as organizações a proteger dados críticos ou 
confidenciais com os níveis apropriados de proteção. Independentemente do fato de os dados serem 
processados ou armazenados em sistemas tradicionais no local ou na nuvem, a classificação de dados é um 
ponto de partida para a manutenção da confidencialidade (e possivelmente da integridade e da disponibilidade) 
dos dados com base no nível de impacto do risco dos dados. Por exemplo, os dados considerados "restritos" 
devem ser tratados com um padrão mais elevado de cuidado do que os dados "não restritos" consumidos 
pelo público em geral. A classificação de dados permite às organizações pensar sobre os dados com base 
na confidencialidade e no impacto nos negócios, o que, por sua vez, as ajuda a avaliar os riscos associados 
aos diferentes tipos de dados. Organizações de normalização conceituadas, como a International Standards 
Organization (ISO) e o National Institute of Standards and Technology (NIST), recomendam a classificação 
de dados para que as informações possam ser gerenciadas e protegidas com mais eficácia de acordo com o 
risco e criticalidade relativos, desestimulando práticas que tratem todos os dados igualmente. Cada nível de 
classificação de dados deve estar associado a um conjunto básico de controles de segurança que forneçam 
proteção adequada contra vulnerabilidades, ameaças e riscos proporcional ao nível de proteção designado. 

Quais são os modelos existentes do setor público?  
Os Estados Unidos (EUA) e o Reino Unido estabeleceram esquemas de classificação para os dados do setor 
público. Os dois governos usam um esquema de classificação de três níveis com os dados do setor público, na 
sua maioria, classificados nos dois níveis mais baixos. A cidade de Washington, D.C., também estabeleceu um 
programa de classificação de dados usando um esquema de cinco níveis amplamente aceito por defensores de 
dados abertos e pode ser um bom modelo para outros governos locais. Os esquemas de classificação de dados 
têm uma pequena lista de atributos e medidas ou critérios associados que ajudam as organizações a determinar 
o nível de categorização apropriado.
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EUA 
O governo dos EUA usa um esquema de classificação de três níveis atualizado na Portaria 135261 e baseado no 
impacto potencial para a segurança nacional em caso de divulgação (isto é, confidencialidade). 

1. Confidenciais - informações cuja divulgação não autorizada pode causar danos à segurança nacional.

2. Secretas - informações cuja divulgação não autorizada pode causar danos graves à segurança nacional.

3. Ultrassecretas - informações cuja divulgação não autorizada pode causar danos excepcionalmente
graves à segurança nacional.

Além disso, embora não seja uma classificação definida, os EUA também usam o termo "dados não classificados" 
para se referir a todos os dados que não se encaixam nos três níveis de classificação oficiais. Mesmo com dados 
não classificados, há alguns avisos para informações 
confidenciais, como "Somente para uso oficial" (FOUO) 
e "Informações não classificadas controladas" (CUI) que 
restringem a divulgação para o publico ou funcionários 
não autorizados.2

Devido ao foco restrito do sistema de classificação dos 
EUA, que não considera diretamente a integridade e a 
disponibilidade dos dados em seus níveis de classificação - fatores que deveriam ser obrigatórios na avaliação 
dos requisitos de proteção das informações - o NIST desenvolveu um esquema de categorização de três 
níveis baseado no possível impacto para a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações 
e dos sistemas de informação aplicáveis à missão de uma organização. A maioria dos dados processados e 
armazenados pelas organizações do setor público pode ser categorizada da seguinte forma:

• Baixo - efeito adverso limitado nas operações ou nos ativos da organização ou nos indivíduos.

• Moderado - efeito adverso grave nas operações ou nos ativos da organização ou nos indivíduos.

• Alto - efeito adverso grave ou catastrófico nas operações ou nos ativos da organização ou nos indivíduos.

O NIST utiliza o conceito de "marca d'água alta" ao categorizar um sistema, o que significa que o sistema em 
geral está categorizado nos mais altos níveis nos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade.  
Ao usar classificações de segurança nacional (por exemplo, Confidencial, Secreto ou Ultrassecreto), as 
categorizações acima são aplicadas dependendo da classificação dos dados que o sistema processará (Tabela 
1). De acordo com os dados do ano fiscal de 2015, os departamentos e órgãos federais dos EUA categorizaram 
88% de seus sistemas nas categorias baixa e moderada.3 A AWS tem regiões e serviços credenciados para 
suportar todos os tipos de categorias e classificações de dados.

1 A Portaria 13926 de dezembro de 2009 estabelece um sistema para classificar, proteger e desclassificar as informações de segurança 
nacional. Essa Portaria substitui as portarias anteriores.

2 Os EUA também utilizam um aviso de capacidade de liberação para dados cujo compartilhamento com outros governos nacionais 
é autorizado por meio de contratos de compartilhamento de informações bilateral ou multilateral.  São dois exemplos o Japão 
(CONFIDENTIAL//RELTO JPN) e os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) (SECRET//RELTO NATO).

3 http://www.gao.gov/assets/680/672801.pdf

O NIST desenvolveu um esquema de classificação 
de três níveis baseado no possível impacto na 
confidencialidade, integridade e disponibilidade das 
informações e dos sistemas de informação.

http://www.gao.gov/assets/680/672801.pdf
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Tabela 1 - Alinhamento da classificação de dados com a categorização da segurança do sistema
Classificação de dados Categorização da segurança do sistema   
Não classificado Baixo a alto 
Confidencial Moderado a alto 
Secreto Moderado a alto 
Ultrassecreto Alto 

Para vários outros governos nacionais, regionais e municipais, esse sistema duplo de classificação e 
categorização pode ser complexo demais e desnecessário para atender às necessidades de garantia das 
informações. Nessa situações, uma opção mais simples pode ser mesclar os dois conceitos no termo único 
"classificação" - abordando a segurança nacional (se aplicável) e a importância dos três pilares de garantia 
das informações – confidencialidade, integridade e 
disponibilidade – para a missão e os negócios da organização. 
Por esse motivo, o uso do termo "classificação" neste 
documento implicará a abordagem holística da categorização 
para confidencialidade, integridade e disponibilidade e não o 
escopo mais limitado do impacto na segurança nacional.

Esse sistema duplo de classificação e categorização 
pode ser complexo demais e desnecessário 
para atender às necessidades de garantia das 
informações. Uma opção mais simples, de três 
níveis, que mescle os dois conceitos no termo único 
"classificação" - abordando a segurança nacional 
(se aplicável) e a importância dos três pilares de 
garantia das informações – confidencialidade, 
integridade e disponibilidade – pode ser mais 
adequada para atender às necessidades de uma 
organização.

A cidade de Washington, D.C., implementou uma política de dados em 2017 concentrada em ser mais transparente, mas 
que ainda protegia os dados confidenciais. Embora Washington D.C. tenha implementado um modelo de cinco níveis, esses 
níveis podem se alinhar com outros esquemas de classificação de três níveis amplamente adotados usados nos regimes de 
credenciamento de nuvem.1

Nível 0 — Dados abertos. Dados prontamente disponíveis ao público em sites e conjuntos de dados abertos do governo.

Nível 1 — Dados públicos, não liberados de forma proativa. Dados não protegidos contra a divulgação pública nem sujeitos 
à retenção de acordo com leis, regulamentos ou contratos. A publicação dos dados na Internet pública pode afetar a 
privacidade ou a segurança de alguém identificado nas informações.

Nível 2 — Para uso do governo do distrito. Dados que não são altamente confidenciais e podem ser distribuídos dentro do 
governo sem restrição de leis, regulamentos ou contratos. São principalmente dados de operações de negócios diárias do 
governo.

Nível 3 — Confidenciais. Dados protegidos contra a divulgação por leis, regulamentos ou contratos que são altamente 
confidenciais ou cuja divulgação para outros órgãos públicos é limitada por leis, regulamentos ou contratos. Isso inclui dados 
relacionados à privacidade (por exemplo, informações de identificação pessoal (PII), informações de saúde (PHI), padrão de 
segurança de dados do setor de cartões de pagamento (PCI DSS), informações tributárias federais (FTI), etc.).

Nível 4 — Confidenciais restritas. Os dados de que a divulgação não autorizada poderia potencialmente causar grandes danos 
ou ferimentos, incluindo morte para aqueles identificados nas informações, ou de outra forma prejudicar significativamente a 
capacidade da agência para executar suas funções estatutárias.

1 https://octo.dc.gov/page/district-columbia-data-policy
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Reino Unido 
O governo do Reino Unido recentemente simplificou seu esquema de classificação reduzindo os seis níveis para 
três. São eles: 

1. Oficial - operações e serviços de negócios de rotina, alguns dos quais podem ter consequências
danosas se forem perdidos, roubados ou publicados na mídia, mas nenhum deles está sujeito a um
perfil de ameaça elevado.

2. Secreto - informações confidenciais que justificam medidas de proteção elevadas para defendê-las
contra determinados fatores de ameaça altamente qualificados (por exemplo, o comprometimento
pode danificar de forma significativa recursos militares, relações internacionais ou a investigação de
crimes organizados graves).

3. Ultrassecreto - a maioria das informações confidenciais que exigem os níveis mais elevados de
proteção contra as ameaças mais graves (por exemplo, o comprometimento pode causar a perda
disseminada de vidas ou ameaçar a segurança ou o bem-estar econômico do país ou de nações aliadas).

O governo do Reino Unido categorizou tradicionalmente cerca de 90% de seus dados como "Oficiais".4 O 
Reino Unido usa uma abordagem de credenciamento flexível e descentralizada em que os órgãos individuais 
determinam os serviços em nuvem adequados para os dados "Oficiais" com base na garantia de segurança de 
provedores de serviço de nuvem (CSP) em relação a 14 princípios de segurança na nuvem.5 A maioria dos órgãos 
do governo do Reino Unido determinou que é apropriado usar CSPs de hiperescala reconhecidos na execução de 
cargas de trabalho com dados "Oficiais". 

Considerações do cliente para implementar esquemas de 
classificação de dados
Além de implementar um esquema de classificação de dados, é igualmente importante determinar as funções 
de manuseio deles. ISO, NIST e outros padrões imputam a responsabilidade da classificação de dados aos seus 
proprietários, pois eles têm melhores condições de determinar o valor, o uso, a confidencialidade e a criticalidade 
de seus próprios dados. As obrigações de gerenciamento de riscos variam de acordo com a função das partes 
que processam os dados. Em outras palavras, os proprietários dos dados (isto é, os controladores que geram 
e controlam o conteúdo, como órgãos e ministérios) e os que não são proprietários (isto é, processadores que 
lidam com os dados para prover serviços) devem estar sujeitos aos requisitos apropriados para suas funções. No 
contexto da classificação de dados, os órgãos funcionam como proprietários dos dados e são responsáveis pela 
classificação deles e a determinação do credenciamento de segurança que eles esperam de seu CSP. 

É importante observar que os governos que aplicam um alto nível de classificação abrangente a todos os dados 
apesar de sua verdadeira postura de risco não refletem uma abordagem concentrada em resultados e baseada 
em riscos à segurança. A proteção dos dados classificados em níveis mais elevados requer um padrão mais alto 
de cuidado, o que se traduz no gasto de mais recursos por parte do cliente para proteger, monitorar, medir, 

4 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/251481/Government-
Security-Classifications-Supplier-Briefing-Oct-2013.pdf, (p.2)
5 https://www.ncsc.gov.uk/collection/cloud-security?curPage=/collection/cloud-security/implementing-the-cloud-security-
principles

https://octo.dc.gov/page/district-columbia-data-policy
https://www.gov.uk/government/collections/securing-technology-at-official
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remediar e relatar riscos. É impraticável comprometer os recursos importantes necessários para gerenciar, com 
segurança, os dados de maior impacto que não cumprem os limites indispensáveis. Além disso, os controles 
adicionais implementados nos dados em níveis de classificação inferiores podem afetar negativamente a 
disponibilidade, a integralidade ou a prontidão desses dados para a força de trabalho em geral, clientes e/ou 
constituintes. Quando for possível gerenciar os riscos para que os dados sejam processados em um nível de 
classificação inferior, os governos terão mais flexibilidade em relação a como eles usam esses dados. 

Uma abordagem baseada em riscos significa aplicar as medidas de segurança proporcionais à possível exposição 
e consequência da perda de confidencialidade, integridade ou disponibilidade dos dados. Os esquemas eficazes 
de classificação de dados aplicarão a abordagem "marca d'água alta" e classificarão os dados de acordo com a 
medida mais elevada que um atributo de dados específico atenda. Por exemplo, no modelo dos EUA, se um tipo 
de dados tiver sido categorizado como "baixo" para confidencialidade, "moderado" para integridade e "baixo" 
para disponibilidade, o tipo seria classificado de acordo com o fator mais elevado - "moderado".  

Considerações sobre como estabelecer uma estrutura de 
classificação de dados 
Os formuladores das políticas podem considerar a adoção de um esquema de classificação de dados de três 
níveis. Especificamente, o esquema do NIST é amplamente reconhecido nas certificações internacionais, nacionais 
e específicas do setor. Na realidade, os governos como o das Filipinas e Indonésia estão avaliando e adotando 
esquemas de classificação de dados que aplicam princípios semelhantes aos dos modelos dos EUA e Reino Unido. 
No entanto, os governos têm melhores condições de desenvolver seus próprios esquemas de classificação com 
base nas necessidades de gerenciamento de riscos e organizacionais. Os órgãos do governo devem selecionar 
o modelo de implantação na nuvem apropriado de acordo com suas necessidades específicas, o tipo de dados
que processam e o risco avaliado (consulte a tabela a seguir). Dependendo da classificação dos dados, os órgãos
precisarão aplicar os controles de segurança relevantes (por exemplo, criptografia) em seu ambiente de nuvem.6

Ao avaliar o risco e determinar os controles de segurança, 
é importante entender como a nuvem comercial funciona 
e como os vários serviços diferem de ambientes no local, 
as diferenças na implementação de controles e que pode 
haver controles alternativos a serem considerados em 
comparação com a implementação de TI tradicional. 
Quando os órgãos tiverem avaliado integralmente a 
nuvem comercial com os numerosos benefícios de segurança disponíveis (por exemplo, mais disponibilidade e 
resiliência, maior visibilidade e automação e infraestrutura auditada de forma contínua), poderão descobrir que 
a vasta maioria de suas cargas de trabalho pode ser implantada na nuvem de acordo com uma classificação 
específica, semelhante ao que os EUA e o Reino Unido fizeram. Globalmente, observamos os governos utilizarem 
cada vez mais os benefícios da segurança nativa da nuvem comercial e atenderem aos requisitos de segurança e 
compatibilidade por meio da classificação apropriada dos dados e a implementação de controles de segurança.

6 https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf |
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/NIST_Cybersecurity_Framework_CSF.pdf

Globalmente, observamos os governos utilizarem 
cada vez mais os benefícios da segurança 
nativa da nuvem comercial e atenderem aos 
requisitos de segurança e compatibilidade por 
meio da classificação apropriada dos dados e a 
implementação de controles de segurança.

https://www.gov.uk/government/publications/cloud-service-security-principles/cloud-service-security-principles
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Recomendações da AWS
Na maioria dos casos, a AWS recomenda uma abordagem de classificação de dados de três níveis (Tabela 
2).  Descobrimos que isso funciona bem para governos e organizações governamentais, bem como clientes 
comerciais. A convenção de nomenclatura para os três níveis pode ser adaptada para cada caso.  No entanto, 
para organizações que têm ambientes de dados mais complexos, é possível adicionar outros níveis.  Isso pode 
incluir um nível para dados públicos abertos, separado e abaixo do nível "Não classificado", ou um nível para 
dados estratégicos e extremamente confidenciais acima do nível "Secreto" padrão.

Tabela 2 — Exemplo de esquema de classificação de três níveis
Classificação de dados Categorização da 

segurança do sistema   
Opções do modelo de implantação na nuvem 

Não classificado Baixo a alto Nuvem pública credenciada 
Oficial Moderado a alto Nuvem pública credenciada  
Secreto e acima Moderado a alto Nuvem credenciada privada/híbrida/comunitária/nuvem 

pública altamente controlada 

Fase I — Inventário. A primeira etapa é efetuar um inventário dos vários tipos de dados que existem na 
organização.  Não precisa ser detalhado por minuto, mas o suficiente para obter um entendimento amplo do 
tipo de dados que existe, onde eles existem na organização, como são usados e se algum volume deles é regido 
por um regulamento ou política de conformidade.  Uma vez concluído o inventário, agrupe os tipos de dados em 
um dos níveis de classificação de dados adotados pela organização.  Por exemplo, correspondência de negócios 
em geral pode ser atribuída ao Nível 1 para Dados não classificados, informações de contratos confidenciais 
e sobre privacidade podem ser atribuídas ao Nível 2 para Dados oficiais e segurança nacional e propriedade 
intelectual podem ser atribuídas ao Nível 3 para Dados secretos.

Fase II — Avaliação e classificação de riscos. Recomendamos que as organizações realizem uma avaliação 
de risco de cada tipo amplo de dados e atribua um nível de risco em potencial (Baixo, Moderado ou Alto) a cada 
objetivo de segurança - confidencialidade, integridade e disponibilidade – com uma matriz de riscos associada. 
Em seguida, a organização pode atribuir risco geral aos dados (e aos sistemas de informação de apoio) com base 
no nível de marca d'água alta nos três fatores. Depois de classificados, os controles de segurança devem alinhar 
o risco com o tipo de informação, garantindo a inclusão de todos os requisitos de compatibilidade necessários
para os dados especificados (por exemplo, PCI). É nesse ponto em que as orientações de identificação,
manuseio e procedimentos relativos aos dados são desenvolvidos e implementados como parte dos controles
administrativos e técnicos. É importante manter o sistema de classificação o mais simples possível e não
classificar os dados de forma excessiva como técnica de anulação de riscos, pois pode gerar custos adicionais ao
implementar controles e limitar a disponibilidade dos dados e as oportunidades de capacidade.

Fase III — Avaliação de segurança e autorização do sistema. É necessário ter um processo de controle de 
qualidade para avaliar a implementação de controles de segurança a fim de garantir que os controles adequados 
tenham sido selecionados e implementados para o sistema e os dados especificados, os controles funcionem 
conforme o projetado e todos os requisitos de compatibilidade (se houver) sejam atendidos. É recomendável 
que um líder de TI sênior (CIO ou CISO) ou um líder de negócios organizacionais, responsável pelo sistema e os 
dados, analise a avaliação de segurança e formalize o sistema para uso na organização. 
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Fase IV — Monitoramento contínuo. Além das ameaças externas constantes, as operações normais do 
sistema, as atualizações e as alterações do ambiente podem afetar os controles de segurança.  É essencial incluir 
nas operações e no desenvolvimento do sistema meios automatizados e manuais de monitorar a segurança dos 
sistemas a fim de garantir que as alterações não afetem a segurança e anule a compatibilidade. 

Utilização da Nuvem AWS para dar suporte à classificação de 
dados
Os provedores de serviço em nuvem (CSPs), como a AWS, fornecem um serviço padronizado baseado em 
utilitário que é auto-provisionado pelos clientes.  Os CSPs não têm visibilidade do tipo de dados que o clientes 
executam na nuvem, o que significa que eles não distinguem, por exemplo, dados pessoais de outros tipos 
de dados dos clientes ao fornecer serviços em nuvem. É responsabilidade do cliente classificar seus dados e 
implementar controles adequados no ambiente de nuvem (por exemplo, criptografia). No entanto, os controles 
de segurança que os CSPs implementam em sua infraestrutura e suas ofertas de serviço podem ser usados pelos 
clientes para atender à maioria dos requisitos de dados confidenciais.

Os serviços da AWS são “agnósticos em relação ao conteúdo” e oferecem o mesmo nível de segurança a todos 
os clientes, independentemente do tipo de conteúdo armazenado. A AWS adota um alto nível de segurança em 
todos os serviços. Esses serviços são então colocados em fila para certificação em relação aos padrões "gold" de 
segurança e conformidade internacionais, o que se traduz em benefícios para os clientes pelos níveis elevados 
de proteção dos seus dados processados e armazenados na nuvem. Os eventos de risco e os vetores de ameaça 
de maior preocupação são amplamente considerados por meio de disciplinas de higiene cibernética básicas 
(por exemplo, aplicação de patches e configuração de sistemas) que os CSPs podem demonstrar por meio de 
certificações de segurança reconhecidas internacionalmente e amplamente adotadas, como ISO 27001,7 PCI 
DSS8 e Service Organization Controls (SOC)9. Ao avaliarem os CSPs, os clientes devem utilizar essas estruturas 

7 A ISO 27001/27002 é um padrão de segurança global amplamente adotado que estabelece os requisitos e as práticas recomendadas 
para uma abordagem sistemática de gerenciamento de informações da empresa e do cliente, com base em avaliações periódicas de riscos 
apropriadas e cenários de ameaça em constante mudança.

8 A Payment Card Industry Data Security Standard (também conhecida como PCI DSS) é um padrão de segurança de informações 
proprietárias administrado pelo PCI Security Standards Council (https://www.pcisecuritystandards.org/), que foi fundado pelas empresas 
American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide e Visa Inc. A PCI DSS é aplicável a todas as 
entidades que armazenam, processam ou transmitem dados de portadores de cartões (CHD) e/ou dados de autenticação confidenciais 
(SAD), incluindo comerciantes, processadores, compradores, emissores e provedores de serviços.

9 Os relatórios de controle de empresas de serviços (SOC 1, 2, 3) destinam-se a atender a uma ampla variedade de requisitos de 
auditoria financeira dos Estados Unidos e de órgãos internacionais de auditoria. A auditoria para esse relatório é realizada de acordo com 
as Normas internacionais para contratos de garantia nº 3402 (ISAE 3402) e o AICPA (American Institute of Certified Public Accountants): 
AT 801 (antigo SSAE 16).

Consideração sobre residência de dados. A AWS incentiva os clientes a avaliarem sua abordagem de classificação de dados 
e se concentrarem em quais dados precisam permanecer em seu país ou região e por quê. Ao fazê-lo, os clientes podem 
descobrir que seus dados, mesmo os confidenciais e essenciais, podem ser armazenados e/ou replicados em outro local se não 
houver requisito geográfico legal ou de política específico. Isso pode reduzir ainda mais o risco de perda em caso de desastres e 
fornecer acesso a tecnologias e recursos que podem não estar disponíveis em sua área.
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de certificação de CSPs existentes para que possam determinar, de forma adequada, se um CSP (e os serviços 
incluídos nas ofertas do CSP) podem dar suporte aos seus requisitos de segurança de classificação de dados. 
Incentivamos as organizações a implementarem uma política. identificando quais declarações e certificações 
de nuvem nacionais, internacionais ou específicas do setor são aceitáveis para cada nível do esquema de 
classificação de dados a fim de simplificar o credenciamento e acelerar a migração das cargas de trabalho para 
a nuvem. 

A AWS oferece vários serviços e recursos que podem facilitar a implementação de um esquema de classificação 
de dados de uma organização. Por exemplo, o Amazon Macie pode ajudar você a efetuar o inventário e 
classificar seus dados confidenciais e críticos para os negócios armazenados na nuvem.10 O Amazon Macie 
usa machine learning para automatizar o processo de descobrir, classificar, rotular e aplicar regras de proteção 
aos dados armazenados na AWS. Isso ajuda você a entender melhor onde as informações confidenciais estão 
armazenadas e como elas estão sendo acessadas, incluindo autenticações dos usuários e padrões de acesso.  

Outros serviços e recursos da AWS que podem dar suporte à classificação de dados incluem, entre outros:

• Identity and Access Management (IAM) para o gerenciamento de credenciais do usuário, configuração de
permissões e autorização de acesso.

• Criptografia em repouso e em trânsito para proteger dados confidenciais.

• AWS KMS ou AWS CloudHSM para gerenciamento de chaves de criptografia com chaves geradas pela
AWS ou chave Bring Your Own Key (BYOK) com a validação FIPS 140-2.

• AWS CloudTrail para ampla geração de logs para monitorar quem, o que e quando os dados foram
criados, acessados, copiados/movidos, modificados e excluídos.

• AWS Systems Manager para visualizar e gerenciar operações de serviços como aplicação de patches com
o AWS Inspector para realizar verificações de vulnerabilidade.

• AWS GuardDuty para detecção inteligente de ameaças dando suporte aos requisitos de monitoramento
contínuo.

• AWS Config para gerenciar alterações da configuração e implementar regras de governança.

• AWS Web Application Firewall (WAF) e AWS Shield para proteger aplicativos web contra vetores de
ataque comuns (por exemplo, SQL Injection, Cross-Site Scripting e DDoS).

• Para ler a lista completa dos serviços de segurança da AWS, acesse https://aws.amazon.com/pt/
products/security/

10 Alguns esquemas de classificação podem incluir um quarto nível, "Dados públicos", informações que foram divulgadas ou se 
destinam à divulgação ao público, portanto, a divulgação não gera riscos.

https://aws.amazon.com/pt/products/security/
https://aws.amazon.com/pt/products/security/
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Recursos recomendados
• Publicação especial do NIST (NIST Special Publication) 800-60 Rev. 1 (Volume 1, Volume 2), Guia para 

os tipos de mapeamento de informações e sistemas de informações para categorias de segurança 
(Guide for Mapping Types of Information and Information Systems to Security Categories) 

• Padrões federais de processamento de informações (Federal Information Processing Standards, NIST) 
Publicação 199: Padrões para categorização de segurança de informações e sistemas de informação 
federais https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.199.pdf 

• Estrutura de gerenciamento de riscos do NIST (NIST Risk Management Framework (RMF)) https://csrc.
nist.gov/Projects/Risk-Management/Risk-Management-Framework-(RMF)-Overview 

• Classificações de segurança do governo do Reino Unido https://www.gov.uk/government/
publications/government-security-classifications

• Organizações de padrões internacionais (ISO) 27001, Requisitos para sistemas de gerenciamento de 
segurança de informações https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27001:ed-2:v1:en

• Objetivos de Controle da Information Systems Audit and Control Association (ISACA) para informações  
e tecnologias relacionadas (COBIT) http://www.isaca.org/cobit/pages/default.aspx 

• Blog da AWS para abordar a residência dos dados — https://aws.amazon.com/blogs/security/
addressing-data-residency-with-aws/ 

• Whitepapers da AWS — https://aws.amazon.com/pt/whitepapers/ 

• Segurança física e de datacenters da AWS — https://aws.amazon.com/pt/compliance/data-center/ 

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-60v1r1.pdf
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-60v2r1.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.199.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/Risk-Management/Risk-Management-Framework-(RMF)-Overview
https://csrc.nist.gov/Projects/Risk-Management/Risk-Management-Framework-(RMF)-Overview
https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications
https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27001:ed-2:v1:en
http://www.isaca.org/cobit/pages/default.aspx
https://aws.amazon.com/blogs/security/addressing-data-residency-with-aws/
https://aws.amazon.com/blogs/security/addressing-data-residency-with-aws/



