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Acesso
Estudo revela a batalha
das instituições financeiras
para fortalecer seus sistemas
de proteção contra as crescentes
ameaças à segurança de
informações confidenciais

A era do hacker solitário, aquele
sujeito quase inconseqüente que se
orgulhava de invadir ou derrubar
sistemas de provedores de sites de
empresas ou espalhar vírus pelo maior
número possível de computadores,
sempre para atrair o máximo de
publicidade ao seu ato rebelde, está
passando por uma transição sensível.
A ameaça que hoje bate às portas dos
sites corporativos trafega na sutileza e
esperteza de verdadeiras organizações
criminosas, altamente especializadas
no roubo de informações confidenciais.
Sua particularidade é não deixar
rastros, dificultando a detecção da
fraude e criando novos desafios ao
estabelecimento de políticas efetivas
de gestão de riscos.

Esse novo cenário de riscos cibernéticos
foi tema de um amplo estudo realizado
pela Deloitte com 150 organizações de
um setor com alto grau de dependência
tecnológica: as instituições financeiras.
Para identificar os principais riscos aos
quais elas estão hoje sujeitas e apontar
as melhores práticas na gestão da
segurança, a edição 2006 da pesquisa
"Segurança Global" entrevistou
executivos de um universo representativo
de 31 % das maiores instituições
financeiras do mundo em valor de
mercado. Formada em sua maioria
(88%) por bancos e seguradoras, a
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amostra expressa visões e soluções de
corporações de todo o mundo, inclusive
o Brasil.

A sofisticação dos ataques direcionados
aos sistemas que lidam com dados
sigilosos de clientes e das próprias
instituições que os mantêm é a principal
tendência negativa indicada pela
pesquisa. O roubo de identidades via
internet, em especial, é apontado como
um dos crimes emergentes do século
XXI. Tipicamente associado a fraudes
com cartões de crédito ou a extravies
de correspondências, esse tipo de delito
acontece agora predominantemente
na web. Os métodos mais comuns
empregados com esse fim atendem
pelos nomes de "phishing" (mensagens
que induzem o usuário a clicar em um
link que desencadeia a ação de um
software que infecta a máquina e rouba
informações nela contidas) e "pharming"
(modificações no sistema de endereços
DNS, de Domain Name System, levando
o internauta a uma página de risco, que
não corresponde àquela que havia sido
digitada). Cinqüenta e um por cento
das maiores instituições financeiras
do mundo apontam, pela pesquisa,
ter sido vítimas desses dois métodos,
o que explica que 53% da amostra
identifiquem nessas práticas a principal
ameaça potencial envolvendo tecnologia
para os próximos 12 meses, à frente
até mesmo dos tradicionais vírus de
computador. Nas últimas duas edições

da pesquisa, o acesso não autorizado
a informações pessoais foi o item mais
assinalado entre as preocupações
relacionadas à privacidade de dados:
84% em 2006 e 83% em 2005, contra
62% em 2004.

Por outro lado, as instituições financeiras
vêm demonstrando avanço na resposta
a esses desafios: 58% da amostra da
pesquisa responderam que as iniciativas
para coibir o roubo de identidade estão
entre as duas principais prioridades de

As práticas de segurança, por regiões do mundo
Japão - As instituições financeiras
japonesas desenvolvem as melhores
práticas de segurança em TI do mundo:
93% já formularam uma estratégia
formal de segurança, todas contam
com um programa para garantir a
privacidade de dados e 90% realizam
treinamento com funcionários sobre
questões de segurança em TI.

EUA e Canadá - Possuem o maior
número de instituições dispondo de um
programa de gestão de continuidade
de negócios.

Europa - 91 % das instituições contam
com um Chief Information Security
Officer (CISO).

Ásia Pacífico (exceto Japão) - Somente
um terço das organizações conta com
uma estratégia formal de segurança, mas
é a região que destina o maior volume
relativo dos investimentos de TI em
sistemas de proteção.

América Latina e Caribe - 90% das
instituições se mostram altamente
comprometidas com os requerimentos
regulatórios de segurança do setor. A
região precisa acelerar a implantação
de programas formais de gestão da
privacidade de informações (apenas
25% das organizações locais já os
implementaram).

Fonte: Pesquisa "Segurança Global" (Deloitte, 2006)

suas iniciativas de segurança ao longo
de 2006, junto dos procedimentos de
aderência às regulamentações de gestão
de riscos às quais elas estão sujeitas.
Além disso, 65% delas indicam ter um
programa em curso para gerenciar o
cumprimento de padrões recomendáveis
de privacidade. Os determinantes
empregados na definição de suas
políticas de privacidade são basicamente
o cumprimento de regulamentações
(88%), os riscos à marca e à reputação
da empresa (82%) e os potenciais
encargos decorrentes de falhas no
sistema de proteção à informação, como
litígios (62%). O estudo projeta, para os
próximos anos, o desenvolvimento de
soluções de criptografia e de uma ampla
gama de tecnologias sofisticadas para a
autenticação de clientes usuários, a fim
de controlar melhor o acesso às redes
corporativas.

As crescentes ameaças vêm
impulsionando também o
estabelecimento de políticas melhor
sistematizadas para o gerenciamento
de riscos, o que se expressa pelo fato
de 71 % das organizações já terem
estruturas de governança para suas
ações de segurança da informação,
75% já contarem com um executivo
que centraliza essas operações - o
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Chief Information Security Offícer-,
e 95% terem ampliado, em 2006,
o orçamento destinado à área de
Tecnologia da Informação (TI). Na média
global, a maior parte das corporações
destina de 1 % a 3% desse orçamento
exclusivamente para ações de segurança.

No entanto, a mesma pesquisa indica
que esse processo de adequação a um
contexto de riscos crescentes precisa
ser acelerado. E o próximo passo pode
estar em reconhecer nas iniciativas de
segurança a importância que de fato
elas têm. Apenas 47% dos executivos
entrevistados dizem perceber que as
questões de segurança são realmente
tratadas como uma área crítica de
negócios em suas empresas - na
América Latina, o porcentual é ainda
inferior (43%) - e 42% da amostra
informam que elas ainda são encaradas
essencialmente como uma função
de TI. O sócio da área de Consultoria
em Gestão de Riscos Empresariais da

Deloitte, Robson Calil Chaar, interpreta
esses dados como reflexo de um grande
desafio que hoje se apresenta aos Chief
Information Officers. "É fundamental
que a linguagem dos CIOs seja a
mesma da alta administração, pois esta
sabe hoje o quanto custa a área de
tecnologia, mas quer ser informada
do retorno efetivo que ela oferece à
sua organização. Daí a necessidade de
informar quais são os benefícios gerados
pela sua atuação", afirma Calil. Esse
alerta encontra ressonância na pesquisa:
quase 60% das instituições definiram
ou caminham para definir um conjunto
de indicadores de performance para
avaliar e melhorar seus programas de
segurança, o que pode ser decisivo para
justificar, frente aos principais tomadores
de decisão, a relevância de suas práticas.

O perigo mora em casa
A urgência de que a segurança se
consolide como uma das prioridades
do segmento se justifica tanto pela
economia que ela pode proporcionar
quanto pela complexidade das recentes
fraudes sofridas. Para 72% das
instituições que assinalaram ter sido
vítimas de violação de seus sistemas nos
últimos 12 meses, as perdas ficaram
em torno de US$ 1 milhão. E, embora
a maior parte dos ataques continue
provindo do ambiente externo (78%), o
porcentual de organizações que indicam
ter sofrido ameaças geradas no próprio
ambiente de trabalho alcança 49%.
Outros 44% relatam ter sofrido ataques
tanto externos quanto internos. Não
é sem motivo que 96% da amostra
indicam apreensão com a possibilidade

de má conduta de funcionários
envolvendo sistemas de

informação e 80% já
contam com sistemas

de monitoramento
para coibir
essas práticas.
"A tradicional
abordagem

Robson Calil Chaar,
sócio da área de

Gestão de Riscos da
Deloitte: por uma

comunicação direta
entre o CIO e a alta

administração

de segurança, focada apenas em
componentes técnicos e de infra-
estrutura, não funciona mais em um
contexto de proliferação de novas
tecnologias. Os controles de TI devem
trafegar com a informação e não ficar
restritos ao ambiente tecnológico",
afirma Calil, da Deloitte.

A disseminação de tecnologias móveis e
sem fio (wíreless) trouxe novos desafios
às empresas na tentativa de evitar o
acesso indevido a informações e o seu
encaminhamento ao ambiente externo
à organização, o que explica o fato de
48% das instituições já terem instituído
políticas que definem parâmetros para
o uso de ferramentas desse tipo. Mas os
esforços vêm sendo canalizados também
para o treinamento e a conscientização
de equipes sobre questões de segurança
de TI - medida já adotada hoje por um
terço das corporações.

Outro movimento positivo em curso
no segmento financeiro, conforme o
estudo, é a consolidação do conceito
de gestão de continuidade de negócios,
com o objetivo de garantir que os
sistemas operacionais continuem
funcionando mesmo diante de grandes
desastres naturais. Experiências como
o furacão Katrina, que, em 2005,
causaram interrupções desastrosas a
atividades econômicas essenciais do
sudeste dos EUA, serviram de lição para
que hoje a totalidade das instituições
financeiras locais pudesse contar,
segundo a pesquisa, com programas
focados na manutenção de operações
em situações de emergência. O sócio
da área de Consultoria Empresarial
da Deloitte, Ricardo Balkins, ressalta
que essa preocupação diz respeito
à própria sobrevivência do negócio.
"Toda empresa, independentemente
do seu segmento econômico, precisa
desenvolver planos eficazes de
contingência para os seus processos
tecnológicos. Além de ser uma medida
necessária do ponto de vista da gestão
de riscos, é fundamental também sob a
perspectiva da sua competitividade no
mercado", afirma.

Para obter essa pesquisa completa,
acesse o site www.deloitte.com.br.
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