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O Brasil entrou para o seleto grupo de países que possui uma versão local da norma ISO 
27001. Essa adesão confirma a tendência de que cada vez mais a segurança da informação 
será vista como investimento e não como despesa 
 
 
Cresce no mercado a percepção de que Segurança da Informação é um investimento, e não 
uma despesa. No mundo corporativo, com destaque para a área financeira, onde empresas 
centralizam volumes gigantescos de informações estratégicas, esse quesito é de fundamental 
importância para a proteção do negócio. Junta-se a isso o fato de que todos os dias surgem 
notícias sobre novos tipos de fraudes virtuais que atingem empresas e pessoas físicas. Além do 
prejuízo de sofrer uma invasão ou roubo de dados, há também o custo da exposição pública 
negativa que esse tipo de problema pode gerar.  
 
A grande notícia, tanto para empresas que já foram vítimas desses problemas ou para as que 
estão preocupadas em mostrar para o mercado que já "fizeram a lição de casa" e minimizaram 
os riscos, é a chegada ao Brasil do conjunto de normas chamado ISO 27001:2005. Essa 
certificação - no mesmo modelo da ISO 9001 e da ISO 14001 - normatiza práticas dos 
Sistemas de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) e oferece à empresa adotante um 
selo de qualidade nesse quesito.  
   
Ter uma ISO hoje é mais do que uma necessidade: cada vez mais esse procedimento é visto 
como investimento, um diferencial de negócio e não mais como despesa. E, com as métricas, 
como a ISO 27001, isso poderá ser padronizado. Denise Menoncello, diretora da área de 
segurança de sistemas e informações da Serasa, é integrante do Comitê Brasileiro da ABNT 
que implementou a ISO 27001 no País.  
 
Ela explica que a norma tem um modelo para estabelecer, implementar, operar, monitorar, 
analisar criticamente, manter e melhorar um sistema de gestão de SI. "Adotar essa norma é 
uma decisão estratégica para uma organização e, por isso, ela tem de ter comprometimento 
com esse processo de certificação", diz. 
 
Um ponto que Denise sempre frisa é a responsabilidade da direção da empresa quando da 
adoção desse tipo de certificação. "Há quesitos específicos para evidenciar os 
comprometimentos, inclusive com auditorias internas para verificar se os controles estão 
sendo observados", diz. Um dos modelos é o PDCA, baseado nos conceitos de Plan, Do, Check 
e Act, o que pode ser entendido, em português, como planejar, implementar, checar e agir 
(adequar).  
 
Isso é o que a T-Systems, empresa pertencente ao grupo telecomunicações alemão Deutsch 
Telekon do Brasil, que faz parte do primeiro grupo de empresas a conquistar a ISO 
27001:2005 no Brasil, espera implementar na sua rotina. Marcos Freitas, gerente de 
Segurança da Informação da empresa, explica que o escopo do Sistema de Gerenciamento de 
Segurança da Informação da T-Systems do Brasil incluiu os serviços de desenvolvimento, 
implementação, operação e suporte.  
 

Benefícios obtidos com a adoção da ISO 27001 
Os benefícios de implantar um selo de certificação de segurança são os seguintes: 

Internos 
Penetração da segurança em todos os níveis da organização 

Gestão adequada dos riscos. 
Tomada de decisões em conformidade com os objetivos da Alta Direção. 

Orientação à prevenção 
Externos 

Consolidação da imagem de segurança até o exterior 
Obtenção de possíveis reduções nas quotas do seguro 

Garantia de conformidade e cumprimento dos aspectos referentes à regulamentação e leis 
aplicáveis 
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"E dentro disso foram privilegiadas as áreas de gerenciamento de operações, incluindo 
gerenciamento de data centers, serviços de help desk, desktop, network, comunicação, 
impressão e processamento de dados, além de projeto, desenvolvimento e integração de 
sistemas", acrescenta. A auditoria de certificação foi conduzida pela certificadora DQS do 
Brasil, que tem sede na Alemanha e realizou aqui o mesmo trabalho que a sua matriz realizou 
para a TSystems lá.  
 
Manuel Alcoba, sóciodiretor da DMR Consulting para a área de TI, reforça a importância das 
empresas interessadas nessa nova norma em ter uma visão global de como a informação afeta 
os negócios. Ele lembra que certificação é conferir que da Informação e que trabalha como 
gerente dessa área na Gtech Brasil.  
 
"Primeiramente precisamos entender que a segurança da informação existe por causa do 
negócio, ela é um elemento da estratégia do empreendimento", afirma Fontes. Ele ainda 
completa: "O negócio é que é estratégico para a organização; a segurança deve ser um dos 
elementos da cadeia de sucesso desse empreendimento. " 
 
Fontes lembram que conquistar uma certificação, como uma ISO, é conseqüência de um 
trabalho realizado. Nesse caso, o processo de adoção de melhores práticas envolvendo 
segurança da informação passa por um amplo conhecimento dos objetivos internos da 
empresa interessada. Gerenciar a segurança, nesse contexto, é a regra. Dependendo do tipo 
de negócio, a existência de segurança dos dados pode ser um elemento fundamental ou 
apenas um valor agregado. 

 

Isso pode ser entendido na comparação entre uma empresa de varejo normal e outra na 
Internet. Ou uma que tenha as duas frentes. "Para a que está na rede, a existência de uma 
excelente segurança é fundamental para o negócio", exemplifica Fontes. Afinal, os 
compradores fogem se não sentirem confiança no mecanismo de compra on-line. Essa 
"criticidade"do negócio, como gostam de chamar os especialistas, é que precisa ser 
compreendida antes da tomada de qualquer decisão.  
 
A ISO 27001 foi baseada na BS 7799. Isso gera um facilitador para as empresas que já 
possuem o selo norma britânica (BS). Foi o que aconteceu com a TSystems e a Módulo, que 
saíram na frente por terem tido a facilidade de optar pela conversa do selo BS em ISO. Denise 
reforça que quem vai em busca da certificação sem nenhum pré-requisito tem um caminho 
mais longo. "Vai começar do zero", sentencia.  
 
Empresas do setor financeiro, que lidam com um grande volume de informação, sabem que é 
fundamental eliminar risco de fraude  
 
Independente de obter o selo ISO 27001 por migração ou adoção direta, há muitos benefícios 
nessa escolha. Como lembra Alcoba, da DMR, inegavelmente há uma redução do risco do 
negócio. Alem disso, há um ganho também em racionalidade, com investimento em controles 
de SI. Outro ganho relacionado é o aumento da confiança dos parceiros nas relações 
comerciais.  



" Nesse caso, deverá ser como acontece em qualidade, essa norma deve passar a ser uma 
exigência de mercado, aumentando a adoção por parte das empresas mais competitivas".  
 
Há ganho também na proteção de ativos e no comprometimento dos profissionais envolvidos, 
com maior conscientização da importância da segurança nas práticas empresariais. Outro 
ganho inevitável na adoção das normas é a conformidade com os requisitos legais e o 
reconhecimento por parte dos terceiros. 
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