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I magine-se no mar, sobre uma prancha e com
a expectativa de estar remando rumo a uma
onda perfeita, a melhor dos últimos tempos.
A qualquer momento, ela pode chegar. Em

instantes, corre-se o risco de perdê-la. Como um
surfista experiente, o profissional responsável
pela segurança da informação (SI) vê surgir uma
grande oportunidade, mas deve estar atento e se
preparar para aproveitá-la na hora exata.

"E a terceira onda da segurança da informação,
setor que passa por um processo de transforma-
ção permanente nos últimos 15 anos", anuncia
Edgar D'Andrea, sócio da PricewaterhouseCoopers
na América Latina e no Brasil. Segundo o consul-
tor, a primeira onda da segurança da informa-
ção trazia uma visão operacional, que previa
a instalação de antivírus, firewalls, roteadores
etc. A segunda acompanhou o crescimento das
exigências e dos orçamentos, deu origem a uma
estrutura específica e, com ela, ao cargo de exe-
cutivo de segurança da informação, conhecido
como CSO (Chief Security Officer) ou CISO
(Chief Information Security Officer).

Agora, questões essencialmente técnicas,
como redimensionamento da rede e de ferra-
mentas, cada vez mais se afastam do centro do
planejamento de SI. "A segurança deixou de
ser uma questão de medo, para se tornar uma
questão de negócios", avisa D'Andrea. Nesse
processo, o CISO ou o executivo responsável pela
segurança precisam estar aptos a identificar onde
devem estar presentes. "Ignorar a nova realidade
significa perder prestígio, orçamento e espaço,
em processo semelhante ao que ocorreu com a
tecnologia da informação (TI)", alerta.

Bruno Rossi, gerente de análises e pesquisas
de software da IDC Brasil, concorda. "Os pro-
blemas de segurança da informação são muito
mais abrangentes do que se pensava. A questão
ultrapassa produtos básicos e atinge processos,
pessoas. As ameaças também são integradas, pois
disparam uma série de processos na empresa."

No entanto, muitas empresas ainda não pare-

cem estar cientes disso. De acordo com pesquisa
encomendada por IBM e Cisco à Kaagan Research
& Associates, no segundo semestre de 2005, no
Brasil apenas 29% dos altos executivos de em-
presas encaram a segurança de dados como uma
questão de "alta prioridade" - o menor índice
entre os países latino-americanos. Da mesma
forma, o estudo revela que 63% das empresas
na América Latina não contam com um gerente
ou diretor de segurança da informação.

A DA INFORMAÇÃO

DE TI, QUESTÕES
DE

E O AMBIENTE
DA COMPANHIA

"Já há iniciativas em que a área de segurança
desempenha uma função estratégica, mas elas
ainda são isoladas, não estão estruturadas", ob-
serva D;Andrea. "A maior parte das ações ainda
fica dentro de TI, com os responsáveis ainda
desprovidos da visão global de que necessitam",
afirma Carlos Affonso, diretor da filial São Paulo
da Módulo, especializada em segurança.

Para Affonso, nas empresas mais maduras
- leia-se algumas empresas que tenham sofrido
grandes perdas com fraudes ou multinacionais
que replicam práticas consolidadas no exterior- a
nova abordagem da SI já acontece, bem como em
mercados mais competitivos, como os de telefonia
celular, indústria química e financeira.

Política de segurança
Um projeto piloto conduzido no setor pú-

blico, no entanto, dá uma dica sobre o que os
especialistas apontam como a nova tendência na
gestão da segurança da informação. O Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) do Rio Grande do
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Sul conta, desde o ano passado,
com um escritório de trabalho
dedicado a estruturar as políticas
de SI. O grupo fica diretamente
ligado à diretoria do tribunal e
também apoia a tomada das
decisões relativas a projetos de
informatização que, entre outros
benefícios, levarão à completa
digitalização dos processos nos
25 TRTs nacionais.

A experiência gaúcha servirá
para a definição de uma política
nacional de segurança da infor-
mação para os TRTs. "Nossa
meta é implantar o escritório
de segurança da informação do
Conselho Superior da Justiça do
Trabalho no primeiro semestre
de 2006, tendo nossa política
de segurança da informação
nacional pronta até o final deste
ano", explica Eduardo Kenzi
Antonini, coordenador de TI
do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho no País.

Os consultores aprovam:
"O executivo responsável
pela segurança precisa forçar
a empresa a criar um canal de
comunicação com ele e, uma
vez decidido o projeto, ter con-
dições de identificar como a SI
pode atuar, qual a profundidade
a ser alcançada, de forma precisa
e oportuna", destaca D'Andrea.
"Não se trata de tecnologia,
tem a ver com elaboração de
processos para integração das
áreas, já que as pessoas dos
demais departamentos não são
obrigadas a pensar sob a ótica
da SI", comenta Affonso.

No tribunal, a política de
segurança já foi definida e está
em processo de implemen-
tação. Os recursos técnicos
necessários foram adquiridos
por licitação e incluem anti-
vírus McAfee, firewall Check
Point, IPS (do inglês "Intrusion
Prevention System", ou sistema
de prevenção a invasões) da
ISS, ferramenta de gestão de
risco e consultoria da Módulo.
"O mesmo cuidado que tínha-
mos com os processos físicos
devemos ter com os digitais",
acrescenta Antonini.

OS
DE

UM DE
NEGÓCIOS

No Banco Mercantil do Bra-
sil, a segurança da informação
se transformou em necessidade
de negócio. A instituição finan-
ceira está concluindo a implan-
tação do software IBM Tivoli
Identity Manager para prover,
a cada um de seus funcionários,
acesso seguro aos sistemas de
tecnologia da informação. O
portal corporativo do banco
passa a funcionar como canal

único de acesso aos recursos de
TI, ao estabelecer uma gestão
centralizada de identidade para
oito diferentes plataformas.

"No caso da solução Tivoli,
foi a área de negócios que pro-
pôs o projeto, o que facilitou
muito o convencimento sobre
sua importância e a discussão
sobre o que seria mais apropria-
do. A direção tem noção clara
do que é segurança", afirma
Jaime Roberto Pérez Herrera,
gerente de suporte técnico do
banco. "E, para implementar
com sucesso o sistema, foi fun-
damental entrar em contato com
as áreas de recursos humanos
e de contratos, que cuidam da
entrada e saída de funcionários
efetivos e terceirizados, para
fazer a correta gestão do ciclo
de vida da identidade."

Nova visão
Para superar os novos desa-

fios, os executivos de segurança
deverão mudar o seu perfil de
responsável pela proteção e
virar um analista de negócios:
é preciso ter uma visão rápida
e ampla da estratégia da em-
presa. "Se uma empresa muda
sua forma de comercialização
e decide criar um portal para
clientes, o profissional tem que
assumir a responsabilidade de
elaborar um modelo de SI com
base no entendimento do ne-
gócio", exemplifica D'Andrea.
"Da mesma forma, no caso da
compra de uma companhia,
deve existir a preocupação
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com a confidencialidade da
informação, assim como em
um processo de investigação de
fraude, em que nem sempre os
demais executivos - até mesmo
o CIO, em alguns casos - co-
nhecerão todas as informações
e processos necessários."

Todo dia, a BM&F - Bolsa
de Mercadorias & Futuros - re-
aliza transações da ordem de
35 bilhões de reais e enfrenta,
com sucesso, mais de duas
mil tentativas de invasão de
seus sistemas. De acordo com
José Antônio Eirado, diretor
de tecnologia da bolsa, o prin-
cipal desafio de sua equipe é
combinar os altos níveis de
performance, exigidos pelo
tipo de operação da rede, com
exigências antagônicas: "Temos
que oferecer uma rede com ser-
viços velozes e descomplicados
para os clientes da rede, mas
sem abrir mão de obstáculos
altamente duros de quebrar
por parte dos invasores de toda
a sorte que assolam o sistema
financeiro", assinala.

Os métodos de SI também
são essenciais. "A política de
segurança reflete critérios con-
textualizados alinhados com
os desafios e as estratégias da
corporação. Criamos diretri-
zes, normas, procedimentos e
instruções próprias, de forma
a adequar necessidades especí-
ficas aos desafios apresentados
a cada dia, ou seja, mantê-la
viva", esclarece Eirado.

Na Ale Combustíveis, "todos

os projetos que envolvem SI são
levados às áreas administrativa,
operacional e comercial, já que
não podem representar dificul-
dade para elas", afirma Renato
Braga, gerente de TI da empresa.
Ele destaca, ainda, que sempre é
preciso demonstrar o retomo so-
bre investimento (ROI, do inglês
"Retum Over Investment").

Segundo Braga, a primeira
vez que o ROI ficou claro na
empresa foi em uma situação
prática, quando o correio
eletrônico foi atacado e pa-
rou por quase todo um dia,
o que provocou um grande
custo. "O servidor de correio
eletrônico parado e o tráfego
de email comprometido com
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freqüência, devido ao volume
de mensagens diárias, refletia
diretamente no andamento
dos negócios", relata. Foram
adotadas soluções antispam
da McAfee, que reduziram o
problema em 95%.

O novo profissional de segu-
rança da informação também
deve ter condições de fazer a
gestão do portfólio de projetos.
Precisa se preparar para gerenciar
várias ações, identificar quais tra-
rão valor e quais são prioritárias
- já que os recursos continuarão

que implementá-la depois",
explica Carlos Affonso.

Em situações críticas, as
empresas percebem que neces-
sitam abordar a gestão de toda
a infra-estrutura que suporta as
aplicações de maneira integrada.
"Gestão de banco de dados,
política de acessos, gestão de
identidade, correções de sof-
tware - tudo tem a ver com SI,
com a continuidade de negócios,
e guarda relação com a infra-
estrutura. Não dá para separar
as duas coisas. Muitos ataques

limitados e não será possível
executar tudo. "No Banco Mer-
cantil do Brasil, várias propostas
de projetos de SI são feitas e é a
necessidade de negócio que de-
termina o ritmo da implantação",
revela Herrera.

A terceira onda também
afeta o modo como TI e SI
são gerenciadas. Tecnologias
de gerenciamento de sistemas
e segurança, tradicionalmente
vistas como ilhas separadas,
caminham, segundo a IDC,
para uma convergência ne-
cessária ou, no mínimo, uma
maior sincronia de estratégias e
ações. "Fica muito mais barato
pensar a segurança antes, na
concepção de um projeto, do

hoje são projetados para atingir
repositórios de dados como as
SANs (Storage Área Networks),
por exemplo. Está tudo integra-
do", observa Bruno Rossi.

Segundo José Antônio Eira-
do, algumas palavras-chave da
rede da BM&F são disponibili-
dade, segurança, contingência e
evolução planejada. No Banco
Mercantil, os três principais am-
bientes do banco são integrados
e toda a arquitetura de sistemas
teve que ser adaptada, em um
projeto gerenciado pela área de
segurança da informação.

"Hoje, administra-se a infra-
estrutura com acordos de níveis
de serviços, e como a SI permeia
toda a arquitetura, em todos os
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níveis, não tem como ficar de
fora", diz Rossi. Para ele, as fu-
sões e aquisições que acontecem
no mercado também mostram
isso. "Fornecedores de infra-es-
trutura compram empresas de
segurança e vice-versa. É fruto
da demanda dos clientes por
soluções integradas."

Além da tecnologia
Não é apenas a linguagem

de negócios que deve
passar a integrar o
dia-a-dia do exe-
cutivo responsável
pela SI. Representam
parte importante das
funções deste pro-
fissional o cuidado
com questões legais,
o t rabalho para
comunicar e, em
muitos casos, treinar
os funcionários para
bem aplicar as polí-
ticas de segurança
definidas, em con-
junto com a área de
recursos humanos
(RH), e até mesmo
preocupações com
a organização fí-
sica do ambiente
de trabalho.

"Como a gestão
da segurança da in-
formação deve levar
em conta reflexos
jurídicos, como a
eventual punição
de um emprega-
do por desacordo

com as políticas definidas, o
executivo responsável deve
possuir formação compatível
ou contar com o apoio do
departamento jurídico", avisa
Renato Opice Blum, da Opice
Blum Advogados Associados.
"Há todo o complexo jurídico
para se levar em conta, ou
seja, além das leis constitu-
cionais, do código penal e
demais legislações, há normas

específicas para tecnologia,
normas internas das empresas
e melhores práticas adotadas,
que servem de base para in-
terpretações jurídicas".

A Ale Combustíveis infor-
ma os funcionários sobre mu-
danças na legislação, sempre
em conjunto com o RH: "As
políticas de segurança têm
base jurídica e os funcionários
assinam um termo de respon-
sabilidade se comprometendo
a segui-la. A perda ou roubo
de informações são críticas
para nosso negócio", enfati-
za Braga. A preocupação se
estende aos escritórios e aos
postos de treinamento, onde
há controle de acesso e as
informações mais importantes
não são totalmente impressas,
nem em qualquer máquina.
Para reduzir as ameaças à pri-
vacidade, a empresa também
estuda a distância dos em-
pregados até as impressoras,
entre outras medidas.

Esses são indícios de que
o mundo do executivo res-
ponsável pela segurança da
informação já não é mais o
mesmo. A maré mudou e
chegou o tempo de se integrar
e de falar outras linguagens.
É bom prestar atenção, já que
as melhores ondas continuam
quebrando em Teahupoo,
Rocky Point, Pipeline e que
tais. Mas também podem ser
vistas bem perto de novos
"points", como a avenida Pau-
lista e Planalto Central. IWB

www.informationweek.com.br | 09 DE FEVEREIRO DE 2006 | 29




