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O vice-presidente sênior e estrategista da área de soluções de gerenciamento de segurança 
eTrust da Computer Associates International, Inc. (CA), Ron Moritz, aponta para a 
importância cada vez maior de as empresas envolverem, de maneira pró-ativa, seus 
funcionários nas estratégias de segurança e adotarem uma metodologia holística para isto. 
 
Segundo Mortiz, o objetivo é garantir a continuidade de negócios face ao volume e a 
variedade de ameaças hoje enfrentadas pelas empresas. Ele defende uma postura de 
segurança progressiva que envolva todos os funcionários, instruindo-os quanto as melhores 
práticas. Além de intensificar o nível de alerta dos funcionários, Moritz salientou a 
importância de instruir e envolver clientes, parceiros e empresas prestadoras de serviços 
nas atividades de segurança.  
 
"Somando-se todos os fatores, conclui-se que a segurança também depende de que cada 
pessoa fazer os questionamentos certos no momento apropriado", argumentou Moritz 
durante recente painel de debates sobre a interseção entre segurança lógica, riscos 
corporativos e privacidade, realizado em Nova York. "É prioritário que as empresas 
envolvam todos seus funcionários na proteção delas e do próprio país, como um todo. Em 
outras palavras, a segurança é uma responsabilidade de todos".  
 
De acordo com o executivo da CA, as reduções de vulnerabilidades podem ser comprovadas 
quando fatos relativos a segurança física e lógica são correlacionados de maneira eficiente. 
O executivo afirma que é necessário os gerentes de segurança adotar estratégias de 
gerenciamento de riscos de âmbito corporativo, independente de funções, além de ressaltar 
o papel que tais estratégias podem exercer para aumentar o desempenho e a lucratividade 
das empresas. Também recomendou aos CEOs para que capacitem os executivos de 
segurança a associar os planos de continuidade de negócios às funções de segurança física e 
virtual.  
 
O evento Forum Forbes, em West Point (NY) reuniu executivos de alto nível para debaterem 
os desafios de segurança, as oportunidades e as estratégias do futuro, entre elas o trabalho 
conjunto de cidadãos, do setor privado, do Ministério da Segurança Interna dos Estados 
Unidos e de outros órgãos governamentais no combate ao terrorismo. 
 
A Computer Associates International fornece software e serviços que auxiliam as 
organizações no gerenciamento de seus ambientes de TI (Tecnologia da Informação). As 
áreas de foco da atuação da CA são gerenciamento de redes e sistemas, gerenciamento de 
segurança e armazenamento, Portal e Business Intelligence e gerenciamento do ciclo de vida 
de desenvolvimento das aplicações. Fundada em 1976, a CA opera em mais de 100 países e 
sua matriz localiza-se em Islandia, NY. Site: http://ca.com/brasil. 
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