
A realidade da Tecnologia
da Informação no Brasil

Se a informação é um
dos principais ativos de
qualquer empresa, e é
de difícil mensuração, no
Brasil a maioria ainda
não percebeu que ela é
essencial para a
realização dos negócios.
Se a segurança da
informação vem
ganhando espaço na
mídia devido às notícias
sobre os prejuízos
causados por várias
causas, ela não pode se
limitar aos aspectos da
segurança lógica e os
gestores de tecnologia
necessitam saber disso



mais importante que elas possuem: a in-

formação. Ela é gerada por pessoas que,

de uma maneira ou outra, sentem a pro-

blemática da segurança da informação

corporativa em seu dia a dia, já que os

vários controles não tecnológicos são

complicados demais de se tratar. Por tudo

isso, surgiu um movimento favorável tan-

to dentro como fora das organizações no

intuito de estarem se interessando em

desenvolver normas ou padrões para es-

tudar o problema.

Em 1987 o departamento de comér-

cio e indústria do Reino Unido (DTI) criou

um Commercial Computer Security Cen-

tre que dentre suas atribuições tinha a ta-

refa de criar uma norma de segurança das

informações para o Reino Unido. Desde

1989 vários documentos preliminares fo-

ram publicados por esse centro, até que,

em 1995, surgiu a British Standard 7799

(BS 7799), que foi disponibilizado em duas

partes para consulta pública, a primeira

em 1995 e a segunda em 1998. No ano

de 2000, após incorporar diversas suges-

tões e alterações, a BS 7799 foi transfor-

mada em padrão internacional com sua

publicação na forma da ISSO IEC

17799:2000. Em setembro de 2001, a

ABNT homologou a versão brasileira da

norma, denominada NBR ISO IEC 17799.

A norma cobre os mais diversos tópi-

cos da área de segurança, possuindo um

grande número de controles e requerimen-

tos que devem ser atendidos para garan-

tir a segurança das informações de uma

empresa, de forma que a obtenção da

certificação pode ser um processo demo-

rado e muito trabalhoso. Em contraparti-

da, a certificação é uma forma bastante

clara de mostrar a sociedade que a em-

presa dá a segurança de suas informações

e de seus clientes a importância que me-

recem, de tal forma que se prevê que em

poucos anos todas as grandes empresas

terão aderido a norma e obtido suas cer-

tificações.

Segundo a norma ISO IEC 17799:2000,

segurança da informação pode ser defi-

nida como a proteção contra um grande

número de ameaças às informações, de

forma a assegurar a continuidade do ne-

gócio, minimizando danos comerciais e

maximizando o retorno de possibilidades

e investimentos. Ainda conforme espe-

cifica a norma, a segurança da informa-

ção é caracterizada pela preservação dos

três atributos básicos da informação:

confidencialidade, integridade e disponi-

bilidade. As informações que são prote-

gidas com a implantação da norma: os

dados armazenados nos computadores;

as informações transmitidas por meio de

redes; as conversações telefônicas; as in-

formações impressas ou escritas no pa-

pel; as informações enviadas por fax; e

os dados armazenados em fitas, discos

ou microfilmes.

Além da segurança lógica, outros as-

pectos são observados pela segurança da

informação, como a segurança física e em

pessoas. Desta maneira, flutuações inde-

sejáveis de temperatura e da umidade re-

lativa do ar e falhas no fornecimento de

energia elétrica, também podem ser con-

sideradas ameaças à informação. Exem-

plos de ameaças de origem humana são

ações como fraudes, erros e sabotagens.

Outros aspectos também passam a ser

observados, como exigências contratuais.

Acordos de nível de serviço implicam na

realização de atividades no tempo, modo

e com a qualidade contratada, sob pena

de severas multas. Empresas da área de

serviços, envolvidas na infra-estrutura de

ncêndios, roubos, atentados

terroristas, enchentes, terremo-

tos, tsunamis etc. têm causa-

dos prejuízos às organizações,

pois podem destruir o ativo



negócios de seus clientes, sabem da im-

portância de termos como downtime e

accountability. Importante, então, conhe-

cer quais os meios para se obter o nível

de proteção adequado ao seu negócio?

Um dos caminhos, apontados pelos

especialistas no assunto, é a utilização das

melhores prática do mercado. Neste sen-

tido, podem ser utilizados como exemplo

o Contrai Objectives for Information and

related Technology (Cobit), e a já citada

NBR ISO IEC 17799:2001 - Código de

prática para a gestão da segurança da in-

formação. O Cobit é um conjunto de con-

troles editado pela ISACA (associação

www. banasqualidade.com.br



mundial de auditores), estando atualmen-

te na sua 3a edição, sendo muito utilizado

por empresas americanas. Por outro lado,

a NBR ISO IEC 17799 é a norma emitida

pela ABNT, que teve como base o resul-

tado de um esforço conjunto de diversas

empresas européias, que em 1987, come-

çaram a elaborar um documento que ser-

visse de orientação neste sentido, com

critérios internacionalmente aceitos.

A norma vem sendo adotada como

principal padrão de segurança da informa-

ção. E uma pesquisa sobre segurança da

informação, realizada pela empresa Mó-

dulo Security, aponta que 63,5% das prin-

cipais empresas brasileiras já utilizam a

NBR ISO IEC 17799. A implementação de

controles visando estabelecer um sistema

de gestão da segurança, como políticas,

práticas, software e hardware, permite às

organizações a padronização de suas ati-

vidades e a monitoração de incidentes,

evitando-os ou reduzindo seus impactos,

caso ainda ocorram. Importante ressaltar

que os gastos com segurança não devem

ser encarados como prejuízo, mas sim,

como investimento, pois, ao se adotar

medidas adequadas ao negócio a ser pro-

tegido, pode-se obter um ganho de pro-

dutividade para a organização, que esta-

rá operando em um ambiente controlado.

No mundo, já são mais de 900 em-

presas certificadas pela BS 7799 e no Bra-

sil existem quatro: Serasa, Banco Mato-

ne, Samarco e Modulo Security. No link

http://www.xisec.com/ podem ser consul-

tadas as empresas certificadas por país.

Para o propósito da BS 7799, segurança

da informação é definida como a preser-

vação da: Confidencialidade: garantia de

que a informação é acessível apenas a

pessoas ou processos devidamente au-

torizados; Integridade: garantia quanto a

veracidade da informação e os respecti-

vos métodos de processamento; e Dis-

ponibilidade: garantia que usuários ou

processos devidamente autorizados te-

nham acesso a informação e recursos as-

sociados sempre quando os mesmos fo-

rem requisitados. O padrão é um código

de prática para nortear a elaboração de

um Sistema de Gestão da Segurança da

Informação (SGSI) nas empresas, sendo

composto por duas partes:

BS 7799-1:2000 - Consiste em um

código de práticas para preservar a segu-

rança da informação nas organizações,

posteriormente publicado como ISO IEC

17799 no ano 2000. No ano 2001, a nor-

ma foi traduzida e publicada pela ABNT

como NBR 17799 - Código de Prática para

a Gestão da Segurança da Informação;

BS 7799-2: 2002 - Consiste em uma

especificação para guiar a criação e a

manutenção de Sistemas de Gestão de

Segurança da Informação aderentes ao

padrão BS 7799-1.

Na Serasa, a certificação veio de uma

forma natural e essencial, pois é uma em-

presa cujo negócio é soluções em infor-

mação — o seu principal ativo, matéria-

prima para seus produtos e base para o

processo de gestão. Segundo a empresa,

para a implantação da certificação houve

a contratação de um consultor indepen-

dente para auxiliar na condução do pro-

cesso; a criação do comitê de gestão da

segurança da informação pela alta dire-

ção; a criação da política de Gestão da

Segurança da Informação Serasa, que

contém as diretrizes da empresa relacio-

nadas à segurança da informação; o trei-

namento de todos os envolvidos na nor-

ma e posteriormente nos processos de

segurança criados (classificação da infor-

mação, política de segurança, incidentes

de segurança, plano de continuidade dos

negócios); a execução de análise de risco

no processo e posterior implementação de

controles e/ou procedimentos em função

dos riscos avaliados; a elaboração das

documentações exigidas pela norma (De-

claração de Aplicabilidade, Manual de Ges-

tão etc.); a execução de auditoria interna,

pré-auditoria e auditoria de certificação.

A implantação foi feita por quatro fun-

cionários, além do envolvimento e partici-

pação de outros de outras áreas no pro-

cesso. A primeira certificação obtida foi

em setembro de 2002, ainda na versão BS

7799-2:1999, com o escopo de "Emissão

de Certificados Digitais para o Sistema de

Pagamentos Brasileiro (SPB) na Infra-es-

trutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-

Brasil)". Atualmente, está certificada na

versão BS 7799-2:2002 e tem como es-

copo todos os tipos de certificados emiti-

dos pela Serasa na ICP-Brasil (SPB, Pes-

soa Física, Pessoa Jurídica, Servidor, Apli-

cação e Secretaria da Receita Federal).

A Módulo Security, conforme explica

o diretor da filial SP, Carlos Affonso, im-

plantou algumas ações para buscar a cer-

tificação: primeiramente definir o escopo

da certificação e entender os benefícios

de segurança e de marketing da certifica-

ção que se busca. "É importante tangibi-

lizar os benefícios e entender os custos

envolvidos para realmente tomar a deci-

são consciente. As atividades necessári-

as para se atender as exigências da certi-

ficação foram, basicamente: definir o es-

copo da certificação; tangibilizar o custo/

benefício da certificação; obter a aprova-

ção executiva; avaliar os gaps entre o

ambiente do escopo a ser certificado e os

controles de segurança exigidos da certi-

ficação; planejar a implementação dos

gaps e justificar os que não serão imple-

mentados; implementar o plano de ação;

documentar as evidências da implemen-

tação; e auditar com empresa credencia-
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da para conceder certificação", assegu-

ra. Segundo ele, os benefícios da certifi-

cação BS 7799 foram o aumento do nível

de segurança do escopo a ser certifica-

do; aumento da cultura de segurança da

empresa, uma vez que o próprio nível exe-

cutivo precisa ser envolvido no processo

de certificação; e o marketing da empresa

quanto ao nível de segurança certificado.

Já para a Samarco, um aspecto bas-

tante positivo está relacionado à participa-

ção e envolvimento de todos os emprega-

dos na implementação da política de se-

gurança da informação. Estatísticas mos-

tram que falhas em segurança são em sua

maioria devido ao comportamento das pes-

soas. Com isso, todos aqueles que têm

acesso a informações se preocupam em

agir de acordo com as normas implemen-

tadas e reportar os fatos que possam com-

prometer a segurança das informações da

empresa. A empresa está convicta que com

a implementação desse modelo de gestão,

a transparência e o alinhamento dos con-

ceitos e práticas de segurança da informa-

ção pelos empregados e demais partes in-

teressadas, contribuam para a sustentação

do seu processo de geração de valor. A

auditoria de certificação foi realizada no fi-

nal do mês de outubro pelo órgão certifi-

cador norueguês (DNV).

Sarbanes-Oxley Act of 2002
Nos Estados Unidos, surgiu o escopo

da legislação federal denominado The U.S.

Public Company Accounting Reform and

Investor Protection Act of 2002, mais co-

nhecida como Sarbanes-Oxley Act of 2002

(SOX), que está inserido no âmbito da go-

vernança corporativa. Nesta lei, foram im-

postos diversos parâmetros legais às com-

panhias de capital aberto e suas subsidiári-

as cujas ações são negociadas nas Bolsas

de Nova Iorque e Nasdaq, Isso acabou in-

cluindo algumas corporações estrangeiras

que negociam os American Depositary Re-

ceipts (ADRs) naquele país. A partir da sua

promulgação, o que era recomendável passou

a ser obrigação legal: a boa governança e a

ética nos negócios de companhias com pre-

sença no mercado mobiliário.

Em suas 1.107 seções, a Sarbanes-

Oxley imputa responsabilidades jamais vis-

tas perante os diretores de corporações,

que vão desde o pagamento de multas (que

podem chegar a 5 milhões de dólares) ao

cumprimento de longas penas de reclusão,

sanções estendidas aos auditores que

atestarem balanços com números fraudu-

lentos. Ao regular a atividade de contabili-

dade e auditoria das empresas de capital

aberto, reflete diretamente em seus dispo-

sitivos nos sistemas de tecnologia da in-

formação, sendo impossível separar os pro-

cessos de negócios e a tecnologia no pa-

norama corporativo.

Por exemplo, a Seção 404 da lei é o

principal foco de atenção das empresas

por trazer os mandamentos sobre os con-

troles de processos internos e sistemas

contábeis. Ela determina uma avaliação

anual dos controles e processos internos

para a realização de relatórios financei-

ros, com a obrigação de emissão de re-

latório, a ser encaminhado aos órgãos re-

guladores, que ateste estes parâmetros.

Este relatório deve conter: atestado de

responsabilidade dos administradores da

empresa e manutenção da estrutura dos

controles internos e demais procedimen-

tos; avaliação e relatório de cumprimen-

to de metas, ao final de cada ano fiscal,

da eficácia dos procedimentos internos

adotados para emissão de relatórios fi-

nanceiros; declaração que o auditor in-

dependente da companhia atestou a ava-

liação dos procedimentos elaborada pela

administração.

Dessa maneira, por força da Sarba-

nes-OxIey, é obrigatório a observância de

práticas de segurança de redes e critéri-

os rígidos para uso de aplicações terceiri-

zadas por companhias que se encontram

ao alcance da presente lei. Invasões em

sistemas, ataques, vírus, roubo de dados,

fraudes de senhas e demais ameaças à

segurança das informações da companhia

podem, se não houver prova suficiente de

adoção de medidas preventivas coorde-

nadas com os parâmetros da Seção 404,

implicar em responsabilidade direta dos

administradores, surgindo daí possibilida-

des concretas de sanções civis e penais.

Enfim, a revisão de processos, a reestru-

turação de conselhos e a adoção de polí-

ticas, que disseminem o conceito de go-

vernança corporativa buscado pelo legis-

lador no caso de companhias, depois do

advento da lei Sarbanes-Oxley, são medi-

das obrigatórias e urgentes.

No Brasil, a Petrobrás, como uma

emitente privada estrangeira, está tendo

que cumprir três regras da Bolsa de Nova

Iorque: até 31 de julho de 2005 deverá

satisfazer os requisitos do comitê de au-

ditoria previstos na Regra 10A-3 de acor-

do com a Lei do Mercado de Capitais de

1934 (Exchange Act); seu presidente (CEO)

deve comunicar imediatamente por escri-

to à bolsa caso um diretor executivo tor-

ne-se ciente de qualquer não-conformida-

de importante com as regras de governan-

ça corporativa aplicáveis; e deverá forne-

cer uma breve descrição de qualquer di-

ferença significativa entre suas práticas de

governança corporativa e aquelas segui-

das por empresas dos Estados Unidos de

acordo com -os padrões de listagem da

Bolsa. Nas duas tabelas, divulgadas pela

empresa, há uma listagem das diferenças

significativas entre as práticas locais da
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Petrobrás e as regras da NYSE.
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