
No topo das
prioridades de TI

M
ais que otimista, é realista
afirmar que o mercado brasileiro
de TI está investindo mais e
melhor no quesito segurança.

Porém, enquanto os ataques e ameaças
avançam em ritmo exponencial, as
corporações seguem na sua captura,
tentando a melhor forma de se defender.
Para se ter uma idéia do volume de um
problema bem específico, o de e-mails, 43%
das mensagens que circularam em 2004, ou
algo como 22 bilhões de um total de 52
bilhões, eram spams.

Mas o momento, de qualquer forma, é
positivo. De acordo com avaliações da
consultoria IDC, o tema segurança oscila
entre o primeiro e o segundo lugares quando
se fala em prioridades na área de TI com os
CIOs, assim como aspectos mais pontuais
do tema, como continuidade de negócios e
gestão de riscos aparecem,
respectivamente, em 4° e 5° lugares.

Isto se reflete nos gastos do setor.
Apenas em serviços agregados o mercado
brasileiro deve gastar algo como R$ 690
milhões este ano. Grande parte desse bolo
será aplicado na administração da segurança
e outra parte significativa na implementação
de ferramentas, com suporte e manutenção
de sistemas logo abaixo. "Consultoria pura
vem depois nessa escala, mas tem ganho
espaço e a demanda está em alta", garante
Bruno Rossi, gerente de análise de política
de software da IDC Brasil.

Rossi aponta que, nos últimos três
anos, o tema apresentou uma evolução
crescente. "Hoje, é comum falar em
sistemas de IDS (Intrusion Detection

System), gestão de identidades,
autenticação e políticas de acesso.
Assuntos que não eram tão comuns",
assegura. No geral, o mercado está se
estruturando e isso independe do porte das
empresas. É notório que as grandes
companhias e o setor financeiro,
tradicionais consumidores de TI, estão
entre os mais adiantados na montagem de
uma infra-estrutura e uma política de
segurança afinadas. No entanto, os
analistas, integradores e corporações
apontam que as médias e até mesmo
algumas pequenas empresas também têm
se dedicado ao tema.

Além do setor financeiro, a área de
manufatura tem investido alto, até como
forma de integrar ainda mais a sua cadeia de
suprimentos, muitas vezes forçada pelas
multinacionais que estão no topo da pirâmide
e que precisam se adequar às diretrizes da
Sarbanes-Oxley (SOX), por exemplo. Para
quem ainda não se deparou com ela, a
Sarbanes-Oxley Act é uma legislação norte-
americana aprovada em 2002, prevê que
presidentes e diretores financeiros das
corporações listadas no índice Dow Jones
façam periodicamente uma declaração
pública - fato relevante - de que as
informações apresentadas pela empresa
estão corretas sob pena de cumprirem
sanções que podem levar á prisão.

ESTAR DE ACORDO
"As grandes corporações têm investido

muito, tanto na estratégia quanto na
continuidade de seus serviços, mas
fundamentalmente na conformidade com o
SOX", corrobora Ivan Alcoforado, responsável
pela consultoria de segurança da Atos Origin.
O executivo aponta que mesmo as empresas
nacionais de maior peso, que têm ações na
bolsa, expressam uma preocupação com as
normas internacionais.

Carlos Affonso, diretor regional da
Módulo, baseado em São Paulo, que
contabiliza vinte anos de trabalho voltado
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para a segurança de TI, sentiu nos últimos
anos um grande avanço cultural. "A maior
dependência tecnológica das empresas e a
regulamentação de alguns setores ajudou a
construir esse momento, o SOX e mesmo o
novo código civil são motores importantes",
completa.

Não podemos esquecer ainda que o
mercado brasileiro é bem próprio, com
características quase que exclusivas. Afinal,
temos a modernidade do SPB (Sistema de
Pagamentos Brasileiro) - que faz com que
nossos bancos tenham as práticas mais
modernas de controle e securitização de
suas informações e operações -,
convivemos com poucas catástrofes
naturais, uma chance quase nula de
atentados e ciclos econômicos de euforia e
depressão que limitam o investimento em
áreas que não são o core das empresas. Ao
compararmos o setor financeiro, um dos
mais informatizados do mundo, com outras
áreas, vemos um cenário extremamente
heterogêneo.

De acordo com Fábio de Almeida
Camarozano, gerente de negócios da
Multirede, o setor financeiro também investe
mais porque está envolvido em diversas
normatizações específicas, como, por
exemplo, a da Basiléia 2, que regula as
atividades financeiras mundiais. A adoção de
normas e preceitos, aliás, começa a ser
comum a outros setores, o que oferece uma
maior interação e correlação entre as
tecnologias e os processos.

Independente, ou além disso, Celso
Correia Diogo, consultor de segurança e
continuidade de negócios da IBM, aponta
que nossa cultura, nossa tradição, apesar
não ser voltada para o tema tem melhorado.
"Temos mais cuidado hoje e as corporações
têm investido, porém ainda não é algo
inerente ao brasileiro. Ninguém fala em
continuidade de negócios como algo
corriqueiro, estamos amadurecendo",
garante. O que pode ser constatado pelo
maior investimento global na prática.

MAIS QUE UMA PALAVRA
Melhor que isto, quase tudo hoje,

quando se fala em TI, acaba por envolver o
quesito segurança. "É algo muito amplo,
centramos na informação da empresa e o
que gira em torno dela e acabamos
abraçando muita coisa", explica Ricardo
Chisman, sócio responsável pelo grupo de
tecnologia da consultoria Accenture.

Além dos projetos que envolvem uma
maior participação de seus consultores, a
Origin também observou um crescimento no
investimento em projetos voltados para a
infra-estrutura e testes de segurança, como
os ligados às invasões. As ferramentas,

aliás, ganham um grau de complexidade
ainda maior no atual cenário.

A velha combinação firewall e antivírus é
coisa do passado, as soluções agora são
ainda mais refinadas, do IDS (Intrusion
Detection System) ao IPS (Intrusion
Prevention System) - veja mais sobre as
ferramentas na página 18 - até a
administração de toda a defesa em único
console ou gerenciador, e ainda o uso de
elementos de biometria e assinatura
eletrônica fazem parte de uma bem montada
estrutura de segurança.

É inegável apontar que a catástrofe do
11 de setembro influiu positivamente no
maior investimento em ações de salvaguarda
dos dados, em especial em atividades como

CENÁRIO ATUAL
Assim como é necessário eleger e

nomear o melhor gestor, o CSO (Chief
Security Officer), para organizar e gerenciar
toda a infra-estrutura e assegurar que os
modelos utilizados estão sendo cumpridos e
mesmo redirecionar as rotas da política
interna, algo que pode ser visto na página
14. Afinal, é imprescindível ter um
profissional dedicado, mesmo que não
receba a alcunha de CSO (Chief Security
Officer).

A idéia de terceirização da operação de
segurança é algo líquido e certo, porém a
gestão é ainda um tabu. "O gerenciamento e
mesmo aspectos mais estratégicos do
olanejamento do setor estão nas mãos das
corporações. Assim como não acredito em
um CSO ou gestor que não venha de dentro
da empresa", garante Alcoforado.

Outra idéia cada vez mais presente é o
conceito de que a segurança dos dados
extrapola a área de TI. "Ele pode até nascer
em tecnologia da informação, entretanto
tende a ser algo da corporação e não de
uma área específica. Por isso é que muitos
gestores acabam se reportando ao
presidente das empresas", aponta
Camarozano, da Multirede. Uma frase que
pode pontuar essa preocupação é que não
existe mais a segurança pela segurança.

Por outro lado, uma visão de excessos,
engessada, pode resultar em uma política
policialesca e sem a menor flexibilidade.
Uma empresa de logística, por exemplo,
quase perdeu um projeto ligado a uma
montadora de automóveis porque não
conseguiu digerir os processos do parceiro

"Segurança pode até nascer na tecnologia da informação,
entretanto tende a ser algo da corporação e não de uma
área específica. Por isso é que muitos gestores acabam se
reportando ao presidente das empresa"
Fábio de Almeida Camarozano, da Multirede

disaster recovery e continuidade de negócios
que fazem parte da pauta de segurança,
como podemos ver na matéria específica
sobre o tema na página 32 desta edição.
Para Rossi, da IDC, os investimentos em
consultoria, no Brasil, já são consideráveis
quando falamos em segurança,
principalmente os relacionados a ameaças e
continuidade de negócios.

Todos esses fatores, no entanto,
poderiam estar dispersos e distantes da
realidade das corporações se elas não
seguirem, como veremos a seguir (na
página 8) os preceitos básicos e
elementares da montagem de uma política
de segurança. A base de sustentação do
controle de processos, soluções e pessoas
dentro das corporações.

diante do seu rígido controle de segurança.
A saída foi colocar um profissional que
conseguiu enxergar a melhor política para
aquela base operacional de acordo com o
business da montadora.

A visão para 2006 é otimista. Os
processos seguem na sua rota de
maturação, assim como as políticas de
segurança. As soluções tendem a ficar mais
robustas e integradas, com a identidade
digital como um tema importante e que deve
ganhar mais espaço e presença nas
corporações, assim como os planos de
continuidade de negócios devem ser
protagonistas no escopo estratégico das
empresas. Só falta avisar o outro lado da
equação, a de quem se aproveita das falhas
e brechas de segurança.
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No palanque das
idéias e do controle
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A
primeira grande onda de política
de segurança, a sua montagem,
já passou. Se sua empresa
ainda não tem uma, aliás, corra!

Agora, é bom também saber que o papel
aceita qualquer coisa, portanto, saiba os
procedimentos básicos e os caminhos que
podem fazer a diferença quando de um
ataque ou uma ameaça interna aos seus
dados. Outro detalhe importante, os planos
de defesa muitas vezes não mostram
resultados concretos e aparentes, mas
não tê-los pode provocar uma catástrofe
que será sentida no órgão mais sensível
da corporação: a conta bancária. E pior
ainda se está ligado a uma corporação
que lida com milhões.

Já a segunda onda, a montagem de
uma área de defesa específica com regras
de classe mundial é algo que exige uma
cultura bem fermentada. Mas voltemos ao

básico. O primeiro passo rumo à
estruturação da política é uma ampla
análise do risco interno, dos diversos
ambientes, até mesmo daqueles que a
princípio não envolvem TI. Depois de
revelar essa fotografia, devem ser
estabelecidas suas ações, por exemplo,
quais normas de mercado serão seguidas
- ainda mais se não existe uma cultura
interna sólida sobre o tema. A seguir, deve
ser estabelecida uma estratégia de
divulgação da política para os usuários e,
finalmente, a manutenção da política, sua
estratégia e controle.

Algumas normas extrapolam a área de
TI. O último relatório do FBI, por exemplo,
apontou que a Sarbanes-Oxley (SOX) é um
eficiente orientador para a montagem de
uma política de segurança da informação,
cuja meta é estar em conformidade com
as novas regulamentações de mercado.
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Assim como as preocupações com
riscos operacionais e de crédito também
têm o mesmo sentido de causa e efeito, e
nesse ponto entra a Basiléia 2 - acordo
global que regula as práticas das
instituições financeiras que se reflete no
mundo corporativo. Tanto esta como a
Sarbanes são leis que não foram criadas
pensando em TI, porém os dados e as
informações que elas necessitam
são de responsabilidade da tecnologia
da informação.

Dentro das especificações da SOX, a
seção 404 é vista como a mais importante
no aspecto de segurança. Nela, são
tratadas a eficácia comprovada do controle
interno, a monitoração e a revisão de
relatórios periódicos, além da verificação
dos controles. Em seu bojo, ela sugere a
implementação do COSO - que trata
de regulamentações e controles
corporativos -, especificando, por
exemplo, o melhor gerenciamento de
mudanças e de configurações.

Diversos projetos de uma política de
segurança são reflexos diretos dessas
políticas de controle financeiro. "É
importante enfatizar que os melhores
modelos buscam exatamente a
transparência. E essa junção do SOX com
o tema não é um modismo", garante
César Augusto Monteiro, diretor de
governança da CapGemini. Assim, o
preceito básico de detalhamento dos
processos, com olhos no atacante, mudou
para: os dispositivos que funcionam, para
quê estão operando e como são
documentados os ataques e resoluções.

"O importante é que a segurança faça
parte da cultura da empresa, do dia-a-dia
dos profissionais, e para isso a
sistematização é fundamental. A
preocupação com a gestão de risco deve
ser constante, pois não só expõe a
administração do executivo, mas a imagem
da empresa. Uma política de gestão de
risco bem conduzida valoriza a empresa no
mercado", explica Francisco Fernandes,
diretor da Risk Office, consultoria que tem
uma metodologia para implementação de
gestão integrada de risco, com ênfase nos

"A implementação
de uma política passa pelas
pessoas e deve atingir uma

série de pré-requisitos,
começando por uma
comunicação ampla

e eficiente"
Ivan Alcoforado, da Atos Origin.
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segmentos de fundo de pensão e
seguradoras, e agora inicia um trabalho no
mercado corporativo em geral.

A QUESTÃO DA ISO
Dentre as normas específicas, a ISO

17799-2000 é a mais utilizada (veja mais
no box à pág. 10). "A
norma ISO 17799 é
importante na montagem
da política, assim como o
uso de ITIL e Cobit,
porém a ISO tem um
maior domínio do tema.
Na maioria dos casos, o
que é mandatório é a
análise dos riscos das empresas", garante
Celso Correia Diogo, consultor de
segurança e continuidade de negócios da
IBM. Ele afirma ainda que os processos e

DIVERSOS PROJETOS
DE UMA POLÍTICA DE
SEGURANÇA SÃO
REFLEXOS DlRETOS
DAS REGRAS DE
CONTROLE FINANCEIRO

"É importante enfatizar que
os melhores modelos buscam
exatamente a transparência.
E essa junção do SOX com o
tema não é um modismo"
César Augusto Monteiro, da CapGemini.

as regras de negócio também têm uma
influência decisiva nesse processo.

Já Carlos Affonso, da Módulo, admite
que a ISO é sempre utilizada como
referência e que o seu escopo total pode
,ou não ser colocado em prática.
"Nenhuma empresa ou CSO (Chief
Security Officer) tira um plano da gaveta e
o usa sem fazer uma referência à ISO, é
impossível", completa.

É certo que praticamente todas as
empresas possuem uma política de
segurança, porém os ajustes e acertos
constantes fazem com que essas normas
e procedimentos internos se modifiquem
muito ano a ano. Ou pelo menos o bom
senso e o mercado assim recomendam.

Não existe mais
espaço para
empresas que
simplificam a questão
da segurança ou
vêem o tema como
algo pontual, com
prazo para ser
resolvido. A questão

não é de tempo e sim de continuidade.
A ameaça de hoje é diferente daquela
que surge amanhã, assim como tudo que
é inerente às defesas se aprimora,
os ataques são cada vez mais
sofisticados e complexos.

Na teoria, uma política de segurança
define, entre outros muitos aspectos, o
acesso das pessoas aos dados e
informações. De acordo com a IDC, entre
grandes e médias empresas, menos de
10% não têm uma política voltada para
segurança, mesmo que ela represente
apenas diretrizes básicas. "A própria
conceituação do tema, política de
segurança, está passando por uma
revisão, e para melhor", garante Bruno
Rossi, gerente de análise de política de
software da IDC Brasil.

FÍSICO E LÓGICO
Alguns analistas apontam que a melhor

prática de segurança só funciona quando
envolve os aspectos físicos e lógicos. As
corporações que colocaram a premissa do
controle de acesso como algo único, não
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"A norma IS0 17799
é importante na montagem

da política, assim como o uso
de ITIL e Cobit, porém a ISO

tem um maior domínio do
tema. Na maioria dos casos, o
que é mandatário é a análise

dos riscos das empresas"
Celso Correia Diogo, da IBM.

dissociando a prática de entrada da
empresa com o log-in de uma máquina
tendem a ter maior sucesso. Mesmo que
uma política de segurança não abrace
todos os aspectos da segurança física, é
interessante criar interfaces entre o mundo
lógico e o físico, mesmo que este último
seja voltado exclusivamente para o
aspecto patrimonial de uma empresa.

O pior fantasma, no entanto, pode
estar dentro de casa e ter como principal
fator a imposição de modelos pré-
programados que surgem da matriz ou são
jogados no colo do gestor sem a menor
crítica. "Algumas empresas trazem uma
cartilha pronta do exterior, mas sempre é
necessário uma customização. Quem não
faz isso ou mesmo segue algo
empacotado demais corre riscos de sair do
escopo de atuação do seu ambiente",
destaca Ricardo Chisman, sócio
responsável pelo grupo de tecnologia da
consultoria Accenture

É certo que, de comum, toda a política
deve ter mecanismos que reforçam os
processos. Na combinação dos três
pontos essenciais (pessoas, processos e
tecnologia), o segredo é o melhor
balanceamento deles. Desta tríade se
deve buscar o equilíbrio. No entanto, a
ponta mais vulnerável do processo, o
usuário, precisa ser treinado e inserido na
cultura que a corporação pretende
empregar para o tema.

O fator humano, pela heterogeneidade
das pessoas envolvidas, é algo
imprevisível, por isso mesmo mais
arriscado. "A implementação de uma
política passa pelas pessoas e deve atingir
uma série de pré-requisitos", aponta Ivan
Alcoforado, responsável pela consultoria de
segurança da Atos Origin. Entre essas
premissas estão: comunicação ampla e
eficiente, capacitação, envolvimento do
marketing da empresa, realização de
eventos e até mesmo promoção de
atividades lúdicas que envolvam as
pessoas e mostrem a importância da

segurança no seu dia-a-dia pessoal e da
empresa na qual trabalham.

O FATOR HUMANO
"O maior problema das corporações

parte das deficiências do usuário, seja ela
cultural, que é algo inerente, ou mesmo de
treinamento deficiente", garante Carlos
Affonso, diretor regional da Módulo. Para
ele, não basta ter uma regra, é preciso que
as pessoas queiram e saibam como

Entendendo a ISO
A diretriz básica de segurança de maior
destaque é a ISO 17799-2000, um
autêntico código de práticas de gestão do
setor. Nela, estão 10 seções de controle
que falam da política de segurança,
classificação e administração dos ativos,
segurança das pessoas e física, e controle
de acesso, entre outros temas.
No entanto, como falamos, não se deve
seguir ao pé da letra tudo que ela prega,
Mas utilizar a sua essência é primordial, até
porque ela trata de temas abrangentes e
faz correlação com a Sarbanes-Oxley e as
práticas globais de governança de TI que
regem a segurança como um todo.
A ISO trata dos controles tecnológicos
como a forma do acesso a sistemas e
dados, da infra-estrutura das redes, fala do
melhor registro dos eventos e incidentes de
segurança, trata da necessidade de uma
metodologia de implementação de
segurança, do armazenamento e geração
de controles, entre muitos outros tópicos,
Além disso, a parte que trata da detecção
de violação de segurança está em
conformidade com as políticas do Cobit -
que mostra como as informações são
geradas.

cumprir aquilo que está escrito. Assim
como não faz sentido montar uma área
específica apenas para que o gestor da
corporação tenha a quem cobrar ou jogar
a culpa de qualquer problema. Todos
os gestores, independente da área devem
ser responsabilizados.

Não é possível, por exemplo, abrir
exceções de acordo com o nível gerencial
dos profissionais. Uma empresa que não
permite que ninguém tenha um gravador
de CD ou DVD nas máquinas ou barra o
uso de sistemas de mensagem instantânea
não pode deixar que um diretor ou
gerente, apenas pelo cargo que ocupa,
tenha essas facilidades. Além de abrir um
precedente perigoso, isso pode facilitar a
extração de informações importantes da
corporação pelo nível de acesso que estes
profissionais possuem.

Para Chisman, da Accenture, existem
diferenças gritantes de nível de maturidade
entre as diferentes verticais da economia.
Com o setor financeiro bem na frente, junto
com a área de telecomunicações. "Ambos
lidam muito bem com o tema e
desenvolvem muita coisa, em especial um
grande volume de informações que são
divulgadas na web. A diferença é que o
financeiro trabalha mais os processos,
enquanto as telcos utilizam mais a
tecnologia agregada. Os setores de
indústria e varejo estão um pouco atrás
até pelo perfil de seus negócios", garante.
Porém, existem algumas ilhas de
excelência até mesmo no plano do
Governo, como os órgãos que
trabalham com tributos e alguns setores
do poder judiciário.

O maior problema associado à
montagem das melhores práticas de
segurança se dá quando a política
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"perde a validade" e não traduz mais a
necessidade de negócios da corporação
ou mesmo o cenário de ataques e
ameaças. Se existe uma dissociação
destes dois pontos, a política tende a
morrer. Quando alinhada com o
estratégico, tático e operacional
melhor ainda.

CONTROLADORIA E MÉTODOS
Controles, até mesmo externos,

precisam estar presentes. A contratação
de uma auditoria independente que faça a

• checagem das normas e procedimentos
internos é interessante para apontar as
falhas que são observadas, normalmente,
por quem está fora do dia-a-dia
operacional. De preferência tornando essa
prática como algo rotineiro.

A CapGemini, por exemplo, utiliza
modelos de avaliação da operação de
segurança de seus clientes, os
assessments. "Analisamos em que lugar o
cliente está e os seus objetivos", compara.
Uma premissa variável, a ética das
corporações, muitas vezes, é montada
de acordo com a política de
recursos humanos.

As metodologias para se atingir o
objetivo são bem distintas de empresa
para empresa. A
Accenture utiliza uma
metodologia baseada em
alguns princípios básicos.
A primeira linha de
trabalho envolve os
principais aspectos do
tema na casa do cliente, com um amplo
estudo do ambiente. "Aqui, analisamos a
dualidade disponibilidade/confidencialidade
da informação dentro de uma visão
integrada", garante Chisman. O consultor
aponta que o olhar da corporação precisa
ser integrado, sempre pontuado por essa
dualidade, o que auxilia na implementação
de standards e no diálogo de uma
linguagem comum, que todos entendam.

"Toda a política deve ter mecanismos
que reforçam os processos. Na
combinação dos três pontos (pessoas,
processos e tecnologia), o segredo é o
melhor balanceamento deles", destaca
Chisman. Em resumo, da tríade pessoas,
processos e ferramentas, o ideal é obter
um cenário de equilíbrio. No entanto, a
ponta mais vulnerável do processo, o
usuário, precisa ser treinado e inserido na
cultura que a corporação pretende
empregar para o tema.

SERVIÇOS AGREGADOS
Responsáveis, junto com outros

provedores, pela montagem do SPB

(Sistema de Pagamentos Brasileiro), que
rege as compensações entre as
instituições bancárias, a Multirede assiste a
uma maior demanda por serviços. Em
especial aqueles voltados não apenas para
a consultoria como para a manutenção da
infra-estrutura das empresas.

Mesmo não entrando no nível gerencial,
ainda um tabu nas empresas, a Multirede
oferece relatórios de performance que
podem auxiliar os executivos e gestores
das políticas a procederem os ajustes
necessários em suas práticas. Mostrando,
por exemplo, como foram feitas as

TRÊS ITENS PODEM DENOTAR A
MATURIDADE DAS EMPRESAS BRASILEIRAS
NO ÂMBITO DA SEGURANÇA: AS AÇÕES DO
CSO, OS PROCESSOS E A ÊNFASE NO TEMA

tentativas de ataque e como elas foram
barradas ou ainda oferecendo especialistas
na análise do ambiente em comparação
com os relatórios.

A demanda de serviços para uma
empresa como a IBM, por exemplo, é um
mix de hardware, software e serviços. Já
na Módulo, a análise de riscos é o grande

"O maior problema
das corporações parte das
deficiências do usuário, seja
ela cultural, que é algo
inerente, ou mesmo de
treinamento deficiente"
Carlos Affonso, da Módulo.

carro-chefe. "E importante, antes de um
direcionamento de investimentos e práticas
saber o grau de risco de sua operação",
garante Affonso.

Para a NEC Solutions, a integração de
todos os dispositivos é fator determinante
do sucesso da prática de uma política de
segurança (veja mais no Box Solução
global de gerenciamento). "É interessante
centralizar todas as visões - lógica, física,
institucional, etc. - em um único ponto. E
sempre fazendo o link desse controle com
os aspectos humanos e organizacionais.
Pregamos a automatização e integração
dos processos, mas sempre com olhar
para o universo interno do cliente", garante
Lucas Blanco, gerente do programa de
segurança da NEC.

Três itens, no entanto, podem denotar
a maturidade das empresas brasileiras
quando falamos em segurança de TI, a
maior presença do CSO e suas novas
atribuições; a preocupação com a
manutenção dos processos; e a premissa
que faz com que o tema faça parte do
escopo dos projetos de tecnologia atuais.
Na comparação com o mercado global, no
entanto, ainda existe um gap. "Mas essa
distância diminuiu e tende a ser ainda mais
próxima. Lá fora se fala em uma segunda
onda de práticas de segurança, enquanto
aqui ainda falamos na melhor montagem
de uma política", aponta Chisman da
Accenture. (C.F.)

Solução de gerenciamento
Com 30 anos de atuação no segmento de segurança em todo o mundo, a NEC Solutions Brasil quer
fazer valer a sua visão integrada de hardware e sistemas, com projetos que evoluem da segurança
lógica ao ambiente físico das empresas. O grande carro-chefe para isto é a solução de
gerenciamento NECSIS (NEC Soluções Integradas de Segurança), que administra todo o ambiente
do cliente, dos equipamentos e sistemas - de appliances a câmeras até anti-vírus e firewalls, entre
muitos outros componentes - até o controle das pessoas.
Por meio do cockpit do NECSIS, o gestor consegue construir mapas de controle extremamente
detalhados de toda geografia física e lógica da empresa. Podendo associar uma série de dispositivos
como câmeras, soluções biométricas, cartões com radiofreqüência e até mesmo com link com o
pessoal que faz a segurança patrimonial.
Um dos cases no qual a NEC Solutions está envolvida é o do Aeroporto de São Francisco que
envolve o monitoramento de todo o ambiente por meio de 2 mil câmeras. A partir de qualquer
movimento suspeito ou fora do comum, são disparados eventos para checagem da segurança que,
de acordo com a gravidade, podem se tornar alarmes.
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