
Embora auditores e reguladores
tendam a concentrar no CEO ou no
diretor financeiro (CFO) para com-
provação dos dados, são exatamente
estes dois tipos de executivos que estão
procurando cada vez mais conselhos
do diretor de informática sobre como
manter a casa em ordem. O cargo na
área de tecnologia, segundo especia-
listas, está se tornando uma função de
sentinela.

"Todas as informações críticas e
empresariais precisam ser digitaliza-
das. Esses dados tornaram-se os bens
mais valiosos da empresa", diz Douglas
Wallace, diretor de engenharia de sis-
temas na América Latina da Symantec,
fornecedora de software de segurança.
"Eles são tão valiosos como os docu-
mentos em papel ou mesmo recibos ou
documentos do governo. Daí, o atual
papel do CIO envolver a proteção de
todos os dados e comunicações digi-
tais."

Além de manter as informações
arquivadas, o CIO deve ser capaz de
reter dados para possíveis pedidos
futuros. Alguns destes dados podem
ser bem antigos. Os reguladores exi-
gem agora que as companhais que
negociam ações nas bolsas mante-

nham essas informações durante sete
anos. "Se você não tiver um software
de arquivamento, pode ser bem difícil",
afirma Wallace.

Obrigações à parte, há outras amea-
ças no horizonte. O volume de 60% dos
e-mails é formado por spams, muitos
dos quais trazem vírus e outros pro-
gramas para prejudicar os sistemas,
afirma Wallace.

O CIO deve definir os parâmetros
de segurança e fazer com que todos
sigam estes padrões. Até mesmo os
consultores da empresa precisam estar
alertas na hora de fazer um downlo-
ad. "No momento, 60% das investi-
gações [da Sarbanes-Oxley] são base-
adas em pesquisas de e-mails. Isto é
muito interessante porque 80% dos
ativos da companhia estão registra-
dos nos e-mails", diz Wallace. Imagine
vasculhar por sete anos os e-mails de
10.000 funcionários à procura de uma
mensagem suspeita. Um tarefa muito
complicada, mas a América Latina,
garante o executivo, está fazendo sua
parte. "Atualmente, países como Brasil,
México, Chile e Argentina, por exem-
plo, estão na mesma sintonia dos EUA
em relação às exigências de segurança,
disponibilidade e obrigações."



Isso faz com que o CIO seja o melhor
amigo do CEO e do CFO. Quando se
trata de cumprir as determinações,
eles ficam ainda mais próximos: o CIO
não é considerado responsável pelos
relatórios da companhia aos olhos dos
reguladores. O CEO e o CFO são os
executivos jogados na fogueira nesses
casos. Então, como eles atuam? Eles
fazem com que todos os demais res-
pondam por seus atos. Isto pode não
funcionar muitas vezes, e a tecnologia
é a resposta.

"O CIO precisa encontrar ferra-
mentas para oferecer ao CFO siste-
mas automatizados", afirma Leticia
Cavagna, gerente de programas e con-
trole da SAP Latin America. "O diretor
de informática é o realizador dos dese-
jos do diretor financeiro."

De acordo com a executiva, 88%
das companhias latino-americanas,
quando perguntadas sobre as regula-
mentações contábeis americanas, que-
rem cumprir com as regulamentações
americanas, mesmo se não tiverem

de fazer isto. Deste grupo, 81% dis-
seram que os benefícios superariam
o transtorno dos custos tecnológicos
de adaptação, assegura a gerente. A
maioria ainda é formada por grandes
companhias. As pequenas empresas,
porém, estão juntando-se ao grupo.

A p e s a r de todos as manchetes
sobre CEOs em desgraça nos EUA,
proteger dados
não é apenas uma
história ameri-
cana. Qualquer
e m p r e s a que
liste ações nos
EUA está sujeita
às regras ame-

diárias latino-americanas dos grupos
americanos cujas ações são negocia-
das nas bolsas de valores; as grandes
companhias latino-americanas com
papéis no mercado americano; e as
empresas latino-americanas de capital
fechado que distribuam ou forneçam
para os dois outros exemplos. Todos
têm interesse em serem confiáveis,

ricanas—seja lá
onde estiverem.
Quando as companhias desejam
fazer uma fusão, elas também preci-
sam cumprir as regras de informa-
ção do mercado de ações. Na América
Latina, isto significa que há três tipos
de empresas que precisam seriamente
proteger e reter seus dados: as subsi-

uma vez que as companhias listadas
nas bolsas de valores devem revelar
informações relacionadas aos seus
parceiros empresariais.

Os CIOs e outros executivos que
protegem dados dizem que estão
mais envolvidos no lado empresarial
das operações da companhia, e não

apenas nos assuntos de tecnologia,
observa Chris Day, vice-presidente
sénior de serviços de segurança da
Terremark, companhia americana
de tecnologia.
Tempo. Atualmente, um diretor de
informática chega a gastar metade
do seu tempo certificando-se de
que a tecnologia ajudará a cumprir
com todas as diferentes regulamen-
tações, além de manter seguros
os dados da empresa, afirma Day.
A melhor maneira de um diretor
de informática fazer isto é rece-
ber algum tipo de certificação que
demonstre a conformidade, como
classificações de padrões interna-
cionais de informações sobre segu-
rança. Ao fazer isto, sabe-se que o
atendimento da Sarbanes-Oxley e
outras exigências regulamentado-
ras estão sob controle.

Para algumas companhias, no
entanto, não é fácil, especialmente
para as menores. Elas estão inician-



do suas operações e precisam pagar
consultores. "Sair do zero para atender
todas as obrigações pode ser bastante
difícil", adverte Day. Mesmo quando a
companhia se torna habilitada, o CIO
deve continuar de olho em seu próprio
pessoal. Há casos nos quais um empre-
gado não se sente confortável com um
novo sistema e continua a operar com
dados sensíveis—como cartões de cré-

regulamentações além da Sarbanes",
afirma Estévez. "Há países onde, além
das regulamentações internacionais, há
sub-requerimentos locais e sub-regula-
mentações."

A maioria das empresas da região
tem feito um bom trabalho para operar
com tecnologia de qualidade, assegura
Estévez. A Argentina passou por maus
momentos depois do caos económico

mente ligadas ao relatório financeiro.
Portanto, é preciso ter sistemas para
monitorar os sistemas. Estas poderiam
ser diferentes tarefas para diferentes
companhias, dependendo do tamanho
do grupo da natureza do setor em
particular, diz Hasty. "Um dos desa-
fios é entender as exigências que você
tem como companhia para proteger as
informações", afirma Hasty.

dito dos clientes— num arquivo que
pode terminar no computador da com-
panhia e ser facilmente roubado. "Se
você não protegê-lo, não pode dizer que
tem o controle", diz Day.

Para muitas empresas latino-ame-
ricanas, a Sarbanes-Oxley não é o
único problema. Também existem os
reguladores locais. Algumas compa-
nhias devem atender padrões regio-
nais, diz Jesus Estévez, diretor de
informática na América do Sul da
PricewaterhouseCoopers, empresa
americana de contabilidade. "Há outras

em 2001 e no início de 2002, mas, hoje,
o investimento em tecnologia está de
volta.

Para as empresas que fazem audi-
torias de relatórios financeiros, os sis-
temas de informação tecnológica for-
mam um componente crítico, diz Steve
Hasty, diretor nos EUA de informação
tecnológica da KPMG, multinacional
de contabilidade e auditoria. É impor-
tante para as companhias usar a tec-
nologia nos controles de seus negócios,
garante Hasty, incluindo sistemas de
pagamentos e outras aplicações direta-

O CIO, por exemplo, deve conhe-
cer as políticas corporativas e saber
como colocar um sistema para funcio-
nar em departamentos tão variados
como finanças e recursos humanos. Em
outras palavras, o diretor de informáti-
ca precisa saber mais sobre o que está
acontecendo numa empresa como um
todo do que apenas no lado tecnológi-
co, diz o execitivo. As regulamentações
mudam. As leis mudam. A companhia
pode crescer em novas áreas ou locali-
zações.

"Os diretores de informática preci-



sam estar preparados para que suas
tecnologias e controles destas tecnolo-
gias possam atender às exigências, não
apenas hoje, mas também no futuro",
diz Hasty.

Isto vale também para a América
Latina. A região ainda não é tão exigen-
te como os EUA, afirma Carlos López,
executivo de tecnologia da informação
e responsável pelo México e conta-
tos com a América Latina da KPMG.
Mesmo assim, em breve, toda a região
chegará lá, diz ele. Governos e órgãos
regulamentadores latino-americanos
estão começando a exigir mais clare-
za de suas companhias como parte
de uma tendência global. O México
aprovou recentemente um projeto de
lei de reforma de mercados de capital
que endureceu as exigências contábeis.
O Brasil lançou o Novo Mercado, índi-
ce que exige das empresas com ações
listadas no mercado o atendimento de

normas duras. "Está começando a ficar
estabelecido o tom da governança cor-
porativa para tentar alinhar a inicia-
tiva [da Sarbanes-Oxley] na América
Latina", comenta López.

Talvez uma das peças mais vulne-
ráveis de informações externas na
Internet está naquilo que os especialis-
tas do setor chamam de informações
pessoalmente identificáveis. É grande
a chance, se você comprou alguma
coisa—especialmente na Web—, do
seu número de cartão de crédito e
outros dados sensíveis estarem flutu-
ando por algum banco de dados.

As próprias companhias de cartão
de crédito podem ajudar a fim de iden-
tificar os ladrões. Elas fornecem pro-
gramas que permitem aos vendedores
proteger informações de cartões de
crédito. Elas também podem oferecer

dicas sobre como u m a e m p r e s a
pode proteger-se dos espertinhos de

plantão: comece
de fora para den-
tro, aconselha
Alfredo Pérez,
vice-presidente
sénior de serviços
de suporte para
a região latino-
americana e cari-

benha do cartão Visa. Proteja primeiro
a rede da companhia. Depois o har-
dware e seus aplicativos, e, na sequên-
cia, os próprios dados. Isto faz com que
um hacker ou outro ladrão de dados
tenham de ultrapassar vários níveis de
segurança para chegar onde desejam.

"Quanto mais difícil você torna, pior
para eles. Aí, eles acabam desistin-
do", garante Pérez sobre os potenciais
hackers. "Eles querem moleza."

Esta não é uma tarefa fácil. O CIO
deve continuar a monitorar todos os
sistemas e manter os procedimentos,
como as trocas de senhas. Além disto,
ele tem de certificar-se de que as pes-
soas certas têm acesso às informa-
ções corretas. "Antes, isto não era um
grande problema, mas agora é", alerta
Pérez.

E com relação aos próprios funcio-

nários? Eles têm importância no pro-
cesso? Com certeza, diz Kari Pérez
da área de comunicação corporativa
para América Latina e Caribe do Visa.
"Estamos sempre recebendo e-mails da
companhia pedindo para que sejamos
confiáveis", enfatiza a executiva. Para
ajudar, ela frequenta sessões anuais de
treinamento concentrado em manter
a segurança dos dados. Isto também é
parte do treinamento inicial dos fun-
cionários.
Confiança. O que acontece quando os
dados são vazados? E se alguém dani-
ficou um relatório contábil? É caso de
entrar em pânico? Na verdade, não.
Uma empresa bem preparada deve ter
um plano para este tipo de situação,
garante Kevin M. Levy, advogado do
Gunster Yoakley, escritório de Miami
especializado em leis e finanças cor-
porativas.

Uma companhia deve ter uma
equipe pronta para agir no caso de
um evento desta natureza. A equipe
deve incluir advogados, especialistas
em relações públicas e profissionais
de tecnologia da informação. "É
necessário testar este plano várias
vezes para ter certeza de que sabere-
mos agir quando alguma coisa acon-
tecer", finaliza Levy. 
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Text Box
Fonte: Latin Trade: ed. em português, ano 15, n. 8, p. 32-35, ago. 2007.




