
Considerando que muitas empresas atualmente dependem de recursos

tecnológicos para otimizar processos e facilitar o fluxo de informações, a

segurança da informação tornou-se fundamental para a preservação de um

ativo intangível, mas valioso para a sobrevivência empresarial
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D iferentes órgãos normativos e de regulamentação já

há algum tempo se voltaram para as necessidades

empresariais na área de Tecnologia de Informação

(TI) e começaram a desenvolver melhores práticas e

procedimentos para serem adotados por empresas interessadas

em garantir a segurança da informação. A mais recente norma é a

ISO IEC 27001:2005 -Tecnologia da Informação -Técnicas de

segurança - sistemas da gestão da segurança da informação -

requisitos, que incorpora as diretrizes e orientações da sua

norma britânica precursora, a BS 7799 - 2:2002, com melhorias e

adaptações, além da utilização do ciclo PDCA (Plan-do-Check-

Act) de gestão. As principais mudanças da nova norma são: o

caráter ISO de norma internacional, a estrutura do SGSI (sistema

da gestão da segurança da informação), onde foram acrescentados

aspectos de auditoria interna e maior exigência em relação ao

monitoramento do sistema da gestão e seus indicadores de

desempenho.

A ISO 27001 exige que se monitore a eficácia dos controles

implementados para mitigação de risco. Além disso, também foi

inserida uma seção adicional que trata de gestão de incidentes de

segurança da informação. O auditor-líder ISO 27001 pela DNV,

Fábio Pizzoli, acha que a necessidade de estabelecer uma análise

de risco que permita obter resultados que sejam comparáveis e

reproduzíveis, ou seja, que permita à empresa realizar repetições

da análise e, conseqüentemente, comparar se os resultados

obtidos após a implementação dos controles de segurança foram

eficazes ou não, adotando ações eficientes para atingir os

objetivos esperados. Segurança da informação, conforme definido

na norma, é a proteção contra um grande número de ameaças às

informações, de forma a assegurar a continuidade do negócio,

minimizando danos comerciais e maximizando o retorno de

investimentos e oportunidades. A segurança da informação é

caracterizada pelos seguintes atributos básicos: confidencialidade

- segurança de que a informação apenas pode ser acessada por

quem tem autorização; integridade - certeza de precisão da

informação; e disponibilidade - garantia de que os usuários

autorizados tenham acesso à informação e aos recursos

associados, quando necessário.

Informações preciosas de uma empresa podem se perder de

maneira muito fácil. Desde conversas informais e cestas de lixo

contendo registros importantes descartados por alguém

despreocupado até situações como, por exemplo, um fax enviado

com conteúdo sigiloso que pode ser lido por qualquer pessoa da

empresa a qual foi destinado, a constante troca de informações

entre pessoas e organizações permitem que riscos estejam

presentes no mundo dos negócios todo o tempo. Contudo, é no

ambiente de troca de informações através de rede de

computadores que se encontra o maior campo fértil para que

riscos em potencial possam eventualmente ocorrer, ameaçando e

até destruindo as empresas. Ao mesmo tempo em que os "

recursos tecnológicos significam ganho de tempo durante o fluxo

de informação instantâneo, anulação de espaços, otimização de

processos, diminuição da burocracia, maior produtividade,

diminuição de custos operacionais, se as atividades relacionadas à

tecnologia da informação não são conduzidas de forma

consciente e com cautela, as informações podem facilmente ficar

disponíveis em ambientes virtuais acessíveis a qualquer pessoa, o

que faz com que a empresa esteja vulnerável a possíveis perigos

de invasão de sistemas.
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A Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação

Tecnológica (Fucapi) foi a segunda empresa do Brasil e o

primeiro instituto de pesquisa da América Latina a se certificar

na norma ISO 27001. O líder do Núcleo de Segurança da

Informação, Jean Caminha, conta como foi a experiência de

implementação e as expectativas em relação a norma. "O

sistema de gestão da segurança da informação ajudará a

Fucapi a proteger a confidencialidade, integridade e

disponibilidade dos seus ativos de informação e de seus

clientes, na amplitude das pessoas, tecnologias e processo

envolvidos no fluxo das informações, mensurando a eficiência

dos controles implantados, objetivando a alocação de

recursos para sua melhoria. A certificação também posiciona

mundialmente a fundação como uma empresa atenta a

importância da segurança da informação. A Fucapi foi a

segunda empresa do Brasil e o primeiro instituto de pesquisa

da América Latina. Para gestão de riscos, utilizamos o

software ISMS - Risk Management Software". O ISMS foi

considerado uma das melhores ferramentas para os sistemas

de gestão da segurança da informação.

Na opinião da presidente da Global Stand e especialista

internacional em sistemas de gestão da segurança da informação,

Ellie Borges, as ameaças são muitas. Ela cita alguns exemplos:

seqüestro de pessoas que tiveram suas informações

disponibilizadas por organizações que não protegeram seus

dados; terrorismo, narcotráfico, roubando dinheiro via Internet

para financiar suas operações; fraude de toda espécie; pessoas

recebendo telefonemas a respeito de seqüestro de familiares;

roubo de fórmulas de marcas importantíssimas; indisponibilidade

do sistema (devido à falta de gestão apropriada de disponibilidade

ou da continuidade do negócio) etc. "Se a informação do cidadão

(ou informação de seus produtos, de sua estratégia, de seu plano

de marketing) fica disponível por falta de proteção a elas (via

hacking de servidor da sua organização, ou outras vias, por venda

destas informações pelos seus funcionários, etc.), tudo pode

acontecer! No caso de indisponibilidade, é impressionante como

companhias prestadoras de serviços tem a'cara de pau' de pedir

que o cliente ligue novamente, pois não podem atendê-lo devido

à indisponibilidade do sistema!", esclarece.

Portanto, as empresas de grande porte que contam com

grandes estruturas e complexos sistemas de dados exigem como

parte de suas estratégias, o gerenciamento de sistemas de

segurança da informação para conservar seus bens e manter

informações importantes acessíveis somente a quem tem

autorização. Porém, mesmo depois de implementar a norma ISO

27001, e seguir suas orientações, nada é garantido."A implantação

dos controles da ISO 27001 não garante, sob hipótese alguma,

100% de segurança. O que se pretende, isto sim, é reduzir os

riscos a um nível aceitável pela organização", diz o representante

do Comitê Internacional de Segurança da Informação no Brasil,

Ariosto Farias.

Ellie Borges enfatiza que a implementação de um excelente

sistema de gestão de riscos é a base para a prevenção."É preciso

que a metodologia possa ser repetida e que os resultados do

monitoramento dos riscos sejam reproduzíveis a cada vez que se

repete a metodologia. Ou seja, a avaliação de risco não pode ser

feita na raça, nem com excesso de subjetividade. Ela tem que ser

objetiva e gerenciável, ou seja, deve haver uma maneira fácil de se

averiguar se a organização tem riscos que estão saindo fora de

seu controle num piscar de olhos. Eu só conheço uma maneira de

se fazer gestão de risco de forma preventiva - através de uso de

software adequado que alerta de imediato quando os riscos estão

fora dos limites impostos".

As organizações que conseguem visualizar a importância que

a segurança da informação possui e já investem nessa área, agora

podem ser certificadas seguindo os requisitos da norma ISO

27001. Com grande potencial para se tornar uma norma muito

popular, a ISO 27001 já conta com crescente demanda de

implementação e certificação e começa a se mostrar eficaz no

combate às ameaças à segurança da informação. O momento,

portanto, é de se certificar! Antes de se tornar uma exigência

para os prestadores de TI, a certificação significará para aqueles

que saírem na frente um diferencial competitivo. Certificar-se na

norma demonstra ao mercado o quanto a organização preza pela

integridade dos seus ativos de informação. Borges acredita que a

norma é de extrema importância no mercado financeiro e para

os serviços de tecnologia da informação e telecomunicações.

"Muitos prestadores de serviços terceirizados estão sob pressão

para implementar esta norma. A implantação da norma não só

coloca a organização em destaque no mercado como também

provoca melhorias internas, devido à implementação de um

sistema de gestão que invoca o famoso PDCA. As organizações

certificadas têm hoje uma melhor penetração no mercado de

segurança da informação, com acesso confirmado a licitações e

propostas de negócio que exigem conformidade com a norma".

Pizzoli acredita que com a implementação da norma, a

empresa desenvolverá um sistema organizado que envolve o

planejamento e as rotinas estabelecidas para poder gerenciar a

sua informação sensível, de forma a minimizar os riscos que

podem afetar negativamente a sua imagem, os seus resultados e a

sua credibilidade."Além disso, a organização passa a contar com

uma ferramenta que lhe permite evoluir continuamente no

tratamento dispensado à informação importante dentro da

empresa, criando a cultura para a segurança da informação",

observa.

O diretor da Axur,André Palma, afirma que todas as empresas

estão percebendo que é necessário proteger suas informações.

"Não apenas por aspectos externos, como visibilidade e maior

confiança de clientes e parceiros, mas também por aspectos

internos como os prejuízos decorrentes da perda de dados e pela

parada de sistemas. Segurança da informação passa a ser questão
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Com o objetivo de reunir as melhores práticas em

gerenciamento de serviços de tecnologia da informação (TI), a

ISO desenvolveu e lançou em 15 de dezembro de 2005 a norma

internacional ISO IEC 20000, substituindo a norma britânica BS

15000, utilizada desde 2003. As empresas que já possuem certa

estrutura na área de TI, cujos processos são fundamentais para

a sobrevivência da organização podem contar agora com as

diretrizes e orientações da norma para otimizar seus processos.

A norma é fortemente referenciada no ITIL (IT Infraestructure

Library - Biblioteca de Infra-estrutura de Tecnologia da

Informação), que oferece certificação individual, diferente das

certificações ISO tradicionais. A implementação da norma tem o

intuito de oferecer qualidade nos serviços prestados de TI. Tem

um potencial enorme de adoção no mercado, podendo até

mesmo se tornar mais popular que a ISO 9000. O mercado

referente à. essa norma é constituído por indústrias, governo,

autoridades locais, provedores de serviços, telecoms,

provedores de serviços para aplicativos e provedores de

serviços gerenciados.

A TI constitui uma área abrangente e são inúmeras as

aplicações que podem ser feitas de seus processos, mas

fundamentalmente, ela diz respeito ao conjunto de atividades e

soluções suportadas por recursos de computação. A tecnologia

aliada à informação está mudando o ambiente organizacional e

redefinindo processos de gerenciamento. A tecnologia facilita a

troca e envio de informações, extinguindo os espaços e

diminuindo o tempo de comunicação, porém, dessa forma,

também aumenta a ocorrência de riscos, assim como os torna

maiores e mais difíceis de serem previstos, já que lida com

enormes quantidades de informações.

Quanto mais aprofundadas as questões relacionadas ao

gerenciamento dos serviços de TI, é possível notar que, para um

funcionamento eficaz das práticas de TI, é necessário que exista

um comprometimento das pessoas que lidam com as

tecnologias para com as máquinas ou computadores que

tornam tais processos tecnológicos condutores de informação

possíveis, assim como com toda a organização. Não basta que

as melhores práticas e ferramentas sejam adotadas e normas

vital para sobrevivência de uma empresa. São poucas as empresas

no Brasil certificadas e entrar para este grupo demonstra visão e

maturidade por parte da empresa".

No entanto, o gerenciamento dos sistemas de segurança da

informação com a norma implementada só pode se mostrar

eficaz se a organização estabelecer um planejamento com metas,

objetivos, identificação daquilo que se pretende proteger,

identificação de possíveis riscos e vulnerabilidades, implantação de

uma política interna na qual todas as pessoas que compõem a

organização estejam envolvidas e comprometidas. Esse é um

ponto fundamental para o bom funcionamento dos sistemas de

implementadas se não existirem pessoas conscientizadas e

treinadas que entendam das políticas a serem seguidas. Apesar

de a área de TI demandar grande parte do orçamento das

empresas, consolidar a boa governança deste segmento,

implementando a norma ISO 20000, utilizando ferramentas

certas e práticas consolidadas, pode significar valor agregado às

organizações e redução de custos. No entanto, para que isso

ocorra, as organizações precisam estabelecer seus valores,

cultura, políticas e estratégias, envolvendo toda a organização

com os recursos necessários para o seu caso específico e não

adotando práticas de outros que, em nada correspondem às

suas necessidades. Apenas dessa forma é possível satisfazer o

cliente entregando serviços de TI de qualidade. Os princípios

comuns do gerenciamento de TI são a determinação de uma

estrutura de processos que capacite a área de TI para que essa

trabalhe em harmonia com as estratégias de negócios, os

serviços de TI entregando valor, riscos e oportunidades

gerenciados.

A certificação ISO 20000 confere valor e qualidade aos

serviços prestados por uma empresa prestadora de serviços de

TI ou pela área de TI de uma empresa. Apesar da norma ainda

ser bastante recente, o mercado já começa a procurar a

certificação para validar seus serviços, procurando um

diferencial competitivo e otimizando seus processos. O Brasil já

faz parte desse mercado. A primeira empresa a obter a

certificação ISO 20000 foi a Halógica, empresa brasileira

integradora de TI e Telecom e uma das principais parceiras

Cisco no Brasil. A certificação foi obtida em julho, concedida

pela DNV. Desde dezembro, quando a norma foi lançada, apenas

outras quatro empresas foram certificadas, mas nenhuma delas

obteve a certificação na mesma área de atuação da Halógica.

Isso significa que no setor de serviços de TI e Telecom, o Brasil

passa a ser uma referência, além de possibilitar a disputa desse

mercado com grande diferencial competitivo. A Halógica é uma

das empresas que participa ativamente da itSMF Brasil, atuando

no conselho executivo e estimulando os pensamentos de

gerenciamento de serviços em TI segundo o ITIL no estado de

Minas Gerais.

segurança: conscientização e comprometimento de todos os

funcionários desde os gestores da organização até os

colaboradores que não lidam diretamente com a área de

tecnologia da informação e também o treinamento dos

colaboradores que prestam os serviços relacionados a segurança

da informação. O desenvolvimento da conscientização da

importância, do valor que as informações de uma organização

possui é extremamente necessário para que a norma seja

executada com bom desempenho. De nada adiantará a

implementação de sistemas de segurança da informação, se os

próprios recursos humanos, as pessoas que trabalham numa
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empresa, não entenderem a razão pela qual certas informações

não devem ser acessíveis a todos. Isso pode ser o motivo pelo

qual as redes de computadores apresentam riscos no fluxo de

informações e certos descuidos podem acarretar em invasões de

sistemas ou conseqüências ainda piores como vazamento de

dados confidenciais na rede.

Borges acredita que o treinamento é a alma da

implementação de um sistema de gestão."Tudo começa com o

treinamento. Se as pessoas não entendem o porquê da

necessidade de manter sigilo, elas vão continuar atuando como

sempre, sem atenção à proteção da informação. A sensibilização

dos funcionários para o problema é vital. Mas os primeiros a

serem treinados deveriam ser a alta direção e os gestores de

processos, para que possam dar início à implementação de forma

harmônica e eficaz".

Palma reforça essa idéia."São as pessoas que detêm acesso a

maior parte das informações e que utilizam os computadores e

sistemas para manipular as informações. Sem a participação das

pessoas a segurança torna-se impraticável. Em especial, os

funcionários que lidarão com o setor de segurança. Em primeiro

lugar, estes funcionários devem compreender que segurança não é

apenas aplicar tecnologias como antivírus e firewall. É preciso

compreender como um sistema de gestão funciona. É preciso

conscientizar quanto a importância de aplicar a segurança de

forma corporativa, controlando riscos e medindo o desempenho

de processos e controles".

Os gestores das empresas precisam compreender que não

existe uma fórmula que sirva para todos. Cada organização deve

adaptar a norma às suas particularidades. Devido a esse fator, é

imprescindível estabelecer quais são as metas e objetivos a serem

seguidos. A gerente comercial do BSI Management Systems no

Brasil,Andréa Melo, afirma que a certificação consiste em

modelagem de processos, procedimentos e registros, onde

pessoas são envolvidas e a alta gestão comprometida."A norma

não é um processo tecnológico, não é nada que vai exercer a

solução de todos os problemas de segurança de informação, e sim

a norma serve para gerenciar processos. Como a ISO 9000,

também utiliza o PDCA e este tem que rodar tranqüilamente

dentro da empresa juntamente com as pessoas envolvidas,

comprometidas e sensibilizadas. Sem isso, não adianta. Com a

implementação da ISO 27001 é possível minimizar fraquezas".

A política interna de gerenciamento de sistemas de segurança

deve contemplar diversos aspectos, como por exemplo: controle

de acesso, classificação da segurança, privacidade de dados,

autenticação, relatórios de violação, backup, monitoração e análise

de dados, escolha das ferramentas a serem usadas, como os

softwares, entre outros. A fim de manter esses procedimentos

em constante melhoria e também atualizados, auditorias devem

acompanhar tal política. A nova norma também requer a

elaboração de um plano de contingência, caso ocorram incidentes

que prejudiquem a empresa, como no caso de ataques feitos

pelos hackers ou outras invasões externas.

O diretor da Axur comenta o processo de implementação.

"Após a realização deste alinhamento estratégico, é necessário

identificar quais são as informações mais importantes de acordo

com o contexto de negócio da empresa. A composição de comitês

multidisciplinares de segurança favorece a discussão do assunto sob

diferentes percepções dentro da empresa. Uma vez compreendidas

quais são as informações críticas, é preciso avaliar quais são os

riscos de segurança envolvidos. Isto significa perceber ameaças e

vulnerabilidades no ambiente que permitiriam o comprometimento

das informações. A estratégia para a identificação, avaliação e

gerenciamento dos riscos é considerada fator crítico de sucesso

para implantação de sistemas de gestão da segurança da

informação. Essa reengenharia da segurança da empresa com base

nos riscos identificados e avaliados representa um dos maiores

esforços do processo de implantação". Se as diretrizes são seguidas

corretamente, os benefícios se evidenciarão: redução de riscos com

vazamentos, fraudes, erros, uso indevido, sabotagem, roubo de

informações, aumento da produtividade dos usuários num ambiente

mais organizado.

Existem hoje organizações que estão sob pressão para

proteger informações devido a regulamentos ou leis de seu país,

explica Ellie Borges."Na Inglaterra, por exemplo, há leis que exigem

a proteção de informações dos cidadãos do Reino Unido. Assim, é

obrigatória a conformidade com a norma, principalmente para

organizações que retém informações muito sensíveis a respeito de

pessoas, tais como informações financeiras.de saúde, entre outras".

Com o advento da Resolução 3380, todas as instituições no

mercado financeiro, incluído seguradoras, fundos de pensão etc.

terão que se ajustar (e devem começar a fazer isto logo pois

algumas das obrigações tem vigência a partir do final deste ano!).

Esta resolução força a instituição a provar que tem um sistema de

gestão efetivo de riscos operacionais. A certificação ISO 27001 é

uma resposta direta à esta necessidade de mercado."No Brasil,

apenas o sigilo bancário é lei, porém, os esforços das

organizações em relação a manutenção de sigilo nem sempre é

efetivo", acrescenta Borges. "É motivo de piada o fato de que

informações de cidadãos brasileiros estejam à venda bem

baratinho em centros de venda de CDs piratas. Eu não tive a

oportunidade de averiguar isto pessoalmente, mas conheço

pessoas dizem já ter visto este tipo de informação pessoalmente".

Andréa Melo contextualiza a situação de certificações ISO

27001 no mundo."Em relação a certificação, hoje existem no

Brasil dez empresas certificadas, sendo cinco certificações pelo

BSI. No mundo todo, hoje existem algo em torno de 2.600

empresas certificadas, sendo que l .634 no Japão, 244 na Inglaterra

e 86 na índia. No Japão é lei. A pessoa pode ser presa se furar a

segurança da informação. O Brasil está bem à frente de outros

países da América do sul, comparado ao Chile, que só tem uma

certificação, a Argentina tem duas, Colômbia tem uma. Queremos

ter uma atuação mais forte na América do Sul para, talvez num

futuro, ser possível falar em lei. Não é só a questão de certificar,

comercial, mas também tem a questão social."
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