


res, por exemplo. Isso sem falar no controle
operacional. Dados de estoque, pre visão de
vendas, balanços financeiros ou estratégias
de crescimento são informações críticas,
úteis não apenas para o dia-a-dia, mas tam-
bém para nortear os planos da empresa.

A perda desses dados pode impactar
a operação ou, se eles caírem nas mãos
dos concorrentes, servir como base para
um ataque mais efetivo e, provavelmente,
muito prejudicial. "Sistemas desprotegidos
estão suscetíveis a fraudes, já que é possível
adulterar a situação do estoque e realizar
um furto, por exemplo, sem que essa ocor-
rência seja descoberta", destaca Silvio Sou-
sa, diretor-comercial da Consinco, fornece-
dora de sistema de gestão empresarial.

Todos esses pontos explicam por que
os varejistas passaram a analisar o assunto
com mais atenção. Entretanto, no setor, as
iniciativas muitas vezes são pontuais e fi-
cam restritas aos grandes grupos. "As maio-
res redes, até por orientação .da matriz, já
investem em segurança. Os varejistas de
médio e pequeno portes devem desper-
tar para essa questão. A segurança muitas
vezes é encarada como despesa", destaca
Alexandre Vargas, executivo de negócios e
coordenador do projeto PCI-DSS da Mó-
dulo Security, consultoria especializada em
segurança da informação.

De fato, é difícil justificar para a dire-
toria investimentos em uma área que não
traz retorno financeiro. Por outro lado, é
preciso deixar claro que a segurança per-
mite que os negócios aconteçam. "A per-
gunta correia não é 'qual a probabilidade
de uma falha acontecer?', mas sim 'quais
as consequências?'", explica Fontes. "Na
maioria das vezes os pequenos varejistas
só despertam para a urgência do assunto
depois que já houve uma perda" adverte
Hélio Diniz, responsável por pesquisa e
desenvolvimento da Gémeo, unidade de
software da Bematech, especializada em
soluções para o varejo.

PRIMEIROS PASSOS -Decidirem
que e o quanto investir vai depender do
porte da empresa e do nível de criticidade
dos dados de cada área. Feito esse primeiro
exercício para avaliar quais os pontos mais
críticos, os supermercados devem buscar
soluções que ajudem a blindar a estrutura
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da empresa. Ferramentas de antivírus e
firewall para evitar a propagação de vírus
e a invasão da rede são as soluções mais
básicas. Além do próprio sistema de ges-
tão empresarial (ERP), que, normalmente,
possui ferramentas de controle de acesso
do usuário aos dados da companhia.

Uma estrutura contingente de TI e de te-
lecomunicações também é importante. As-
sim, a companhia deve manter servidores
reservas para casos de parada em uma das
máquinas, realizar backup dos dados e con-
tar com links de comunicação redundantes,
para que haja uma rota alternativa em caso
de falha em um dos canais de comunicação.
"Do ponto de vista de segurança, o ideal é
ter uma estrutura central de TI, pois isso
facilita a administração", defende Vargas.

Para manter a boa continuidade dos
negócios, a Coop, rede que atua no ABC,
litoral e interior de São Paulo, elegeu a con-
tingência como prioridade em 2007. Com
23 unidades, a cooperativa possui sistemas
que rodam localmente ao longo do dia e se
conectam à matriz à noite para enviar os
dados. "Cada unidade possui um servidor
ligado ao ponto-de-venda (PDV). Em caso
de paradas no servidor, os PDVs operam
de forma independente, permitindo o aten-

dimento ao cliente. Além disso, os PDVs
armazenam as informações de compras
por, aproximadamente, cinco dias'', explica
Francisco Rao, gerente de TI da Coop.

Nas transações com cartão, as unidades
se conectam diretamente à matriz, que es-
tá interligada às operadoras. "Os dados do
cartão não ficam armazenados no PDV para
garantir a segurança do cliente", afirma Rao.
A Coop ainda possui POS (point-of-sale)
das operadoras, que são utilizados caso al-
guma etapa na conexão entre loja, matriz
e operadora apresente falhas. "A primeira
regra é: a frente de loja não pode parar."

Na matriz, o esforço para manter tudo
no ar é constante. A cooperativa realiza ba-
ckup diariamente em fitas DAT e as man-
têm em uma sala-forte à prova de incêndio.
"Estamos avaliando a possibilidade de ter
parte dos servidores na matriz e a outra
parte na loja mais próxima do prédio cen-
tral por questões de segurança", conta.

O acesso aos dados é condicionado ao
uso de senhas e o sistema permite ras-
trear o que cada funcionário consultou.
A consulta a sites também é controlada
e alguns portais, como os de conteúdo
adulto, foram bloqueados.

Para conscientizar os funcionários sobre
a importância da segurança dos dados, a
cooperativa conta com a ajuda da Intranet,
onde são divulgadas algumas diretrizes de
segurança e alertas de vírus. "No momento

da contratação, o funcionário assina um do-
cumento com regras sobre o uso do e-mail
corporativo, da Internet e a restrição de se
conectar à rede por meio de equipamentos
pessoais, como notebooks", explica Rao.

FUNCIONÁRIOS -Todas essas ini-
ciativas têm como objetivo reforçar um
dos elos mais frágeis de qualquer plano
de segurança: o fator humano. De nada
adianta contar com ferramentas sofisti-
cadas se a companhia não estabelecer
controles de acesso aos dados e conscien-
tizar os profissionais sobre a importância
de manter o sigilo das informações. "Há
casos em que o varejista orienta os co-
laboradores a não comentar assuntos da
empresa com colegas e em locais públicos
para evitar que informações importantes
sejam transmitidas em uma conversa in-
formal", comenta Marcelo Felippe Figuei-
ra Júnior, coordenador do Grupo de Pre-
venção de Perdas do Provar (Programa
de Administração de Varejo da Fundação
Instituto de Administração - FIA).

Os números confirmam a importância
do envolvimento dos funcionários nas po-
líticas de segurança. O relatório da IT Po-
licy Compliance Group aponta que erros
humanos contribuem com 75% de todas as
ocorrências de vazamento de informações,
enquanto a atividade de hackers é respon-
sável por apenas 20% dos dados perdidos.
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• Rede elétrica estável

• Servidores confiáveis

• Sala de servidores climatizada

• Backup atualizado diariamente

• Antivírus

• Firewall

• Sistema de gestão empresarial (ERP)
com controle de senhas e acesso

"Olhar somente para equipamento é uma
visão superficial. As empresas precisam
treinar as pessoas que vão operar as má-
quinas e lembrar que um relatório jogado
no lixo pode ter informações estratégicas",
adverte Silvio Laban, coordenador do Cen-
tro de Excelência em Varejo da Fundação
Getulio Vargas (FGV-EAESP).

Além da conscientização, as diretrizes
de segurança devem envolver a criação e
troca constante de senhas, a determinação
de quem pode acessar o que e, até mesmo,
restrições ao uso de e-mail e acesso a sites.
Segundo pesquisa da empresa de seguran-
ça Websense, no Brasil os funcionários
gastam em média 4,7 horas por semana

navegando por sites não-relacionados di-
retamente ao seu trabalho. Além do im-
pacto na produtividade, o comportamento
abala a segurança, pois o acesso a alguns
portais abre brechas à instalação de vírus
e outras ameaças da Internet.

Para aumentar o controle sobre a es-
trutura, o Emporium São Paulo, rede de
supermercados que possui quatro lojas na
capital paulista, trabalha na implantação
de um sistema de diretórios que permiti-
rá o aprimoramento da administração e o
estabelecimento de políticas de senha mais
rigorosas. "O principal desafio é adminis-
trar o ser humano. A infra-estrutura pode
ser configurada", comenta David Ronco,
gerente de TI do Emporium São Paulo.

A companhia também trabalha para
melhorar a comunicação entre a matriz e as
lojas e contratou canais dedicados da opera-
dora local. ''O projeto faz parte da estraté-
gia de aprimorar a segurança e melhorar a
performance das rotinas de transferência de
dados das lojas para a central", detalha.

A troca de dados entre a matriz e as
unidades acontece em intervalos de 10 a
30 minutos, dependendo do movimento
da loja. Na central, o servidor processa as
informações e o backup é realizado duas
vezes ao dia em fitas DAT. "Gravamos
duas fitas. Uma fica na matriz e a outra é
armazenada em outro local, por questões
de segurança", revela Ronco.

Outro projeto que consta da lista de
prioridades do Emporium está ligado ao
aumento da segurança nas transações com
cartões. "Queremos nos adequar o mais
rápido possível ao padrão de segurança es-
tabelecido pelas operadoras, o PCI-DSS",
afirma Ronco, destacando que a questão
da segurança ainda é incipiente no setor,
mas aos poucos as empresas despertam
para a urgência do assunto.
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