
Segurança não é só deixar intrusos do lado de fora, defende PwC  
Carlos Eduardo Valim  
 
PricewaterhouseCoopers teve crescimento em área de segurança, apesar do mau ano para as 
consultorias  
 
"Segurança da informação deve ser tratada como exclusão e inclusão de pessoas". É o que 
defende o sócio responsável nos Estados Unidos pela área de Global Risk Management Solutions 
(GRMS) da PricewaterhouseCoopers, Joe Duffy. Segundo o executivo, que conversou com 
exclusividade com o IT Web, não adianta apenas deixar todos que tentam acessar a sua rede do 
lado de fora, é preciso colocar os parceiros para dentro. O próprio nome da área que coordena já 
expõe o conceito defendido pela empresa de se tratar segurança como questão estratégica, que 
pode trazer melhores resultados.  
 
"CSOs (diretores de segurança) costumam reclamar que não conseguem convencer as pessoas 
em suas empresas da necessidade de investimentos em segurança, e eu costumo responder que 
eles vendem errado a questão”, afirma. “Segurança não é só tecnologia. Isso resolve apenas uma 
ponta da questão, mas deixa outra parte essencial descoberta.”  
 
Para Duffy, o esforço de cooperação entre empresas - que está começando a se expandir nos 
Estados Unidos - deve ser um estímulo para o aumento do interesse por serviços de consultoria 
em segurança. O executivo admite os tempos difíceis por que passa o setor, mas vê sua área 
como uma espécie de oásis. Os ganhos com GRMS foram 5% maiores em 2002, na PwC, à 
medida em que toda a empresa teve resultado pior em mais de 20%.  
 
"Mas ainda assim, ficamos longe dos resultados que alcançávamos há dois anos, quando 
dobrávamos de tamanho todo ano. Época de gastos similar a essa não deve acontecer de novo”, 
brinca. Uma das ações estatégicas da PwC tem sido no sentido de fortalecer parceria com a 
fornecedora de ferramentas de segurança Symantec, com vistas a cobrir todo o espectro de 
soluções de proteção aos dados de modo integrado.  
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