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Elaborar uma política de gestão de riscos é a maneira mais eficiente de aproximar a segurança 
da estratégia de negócios. E o melhor: ajuda o CIO a justificar os investimentos para o board  
 
Esqueça antivírus, firewall ou anti-spam na hora de mostrar o retorno do investimento (ROI) 
em segurança da informação. O CEO não está interessado em falar sobre intrusão, mas 
certamente ficará sensibilizado ao saber que o nível de exposição da companhia pode 
aumentar caso determinado processo não esteja bem protegido. Ao tratar a questão da 
segurança pelo viés da gestão de riscos, o CIO consegue aproximar o assunto da estratégia de 
negócios. 
 
"O ROI vem da aderência da TI à necessidade corporativa de gerenciar e reduzir os riscos. A 
informação é um ativo importante que, se for comprometido, pode afetar os objetivos de 
negócios", diz Orson Kalil, sócio da consultoria Deloitte e especialista em gerenciamento de 
riscos. Embora a segurança da informação seja capaz de gerar retorno, o ROI costuma ser 
empregado de maneira informal pelos CIOs, já que na maioria das empresas a questão é 
tratada como despesa. Também é difícil atribuir uma medida de segurança específica para 
cada tipo de risco.  
 
A tendência é que as ferramentas de segurança combinem uma gama cada vez maior de 
tecnologias sob uma única interface, gerenciando vários riscos de maneira integrada. Esse 
avanço das tecnologias de proteção, principalmente nos últimos dois anos, permitiu ao CIO 
mudar o discurso."O CEO não enxergava o ROI em segurança porque, na melhor das 
hipóteses, nada acontecia, já que os sistemas continuavam rodando. Mas quando o CIO fala 
em minimizar os riscos, consegue sensibilizar as áreas de negócio para os gastos necessários e 
com elas apurar os resultados", afirma Cassio Dreyfuss, vice-presidente de pesquisas do 
Gartner.  
 
De acordo com o instituto de pesquisas, o nível de segurança adequado é proporcional ao grau 
de risco, que por sua vez vai direcionar o volume de investimentos que a empresa aceita 
fazer."É um erro nivelar os gastos pelo valor mais alto em segurança de TI", diz Dreyfuss. O 
que importa, segundo ele, é mensurar o impacto das ameaças do ponto de vista dos 
processos, em vez de abordar as ameaças em si. Um determinado nível de risco pode ser 
aceitável, enquanto outro precisa ser evitado a todo custo e, portanto, demanda um 
desembolso maior.  
 
Definido o nível de segurança que a empresa julga necessário ter em cada processo de 
negócio, entra o pessoal de TI com a sugestão de soluções baseadas em suas normas internas 
de governança, para automatizar as atividades de proteção, contenção e correção de falhas. 
Melhor ainda se a governança estiver atrelada a regras de transparência financeira e controle 
de riscos, como a Lei Sarbanes-Oxley. "CIOs sempre souberam que era necessário aprimorar 
os processos de controle, mas quando faziam a conta era difícil de atingir o ROI. A Sarbanes-
Oxley é um grande auxílio, pois os investimentos em segurança de TI agora passam a ser 
justificados pela conformidade com a legislação e a preservação da reputação da empresa", diz 
Fran Meylan, sócio para information risk da consultoria e auditoria KPMG.  
 
Mas quanto é necessário investir para manter os riscos sob controle? Essa quantia corresponde 
a cerca de 8% do orçamento de TI, de acordo com uma pesquisa divulgada pela ISS, empresa 
de serviços de segurança de TI que foi adquirida no ano passado pela IBM.No setor financeiro 
o percentual é mais alto, em torno de 10%."Já tivemos pico de 15% do orçamento aplicado 
em segurança, com foco num grande plano de continuidade de negócios", diz José Waldir de 
Carvalho, gerente de segurança de TI da Nossa Caixa, o terceiro maior banco público 
brasileiro. Se gundo Carvalho, o conceito de gestão de risco torna a segurança de TI proativa, 
alinhada com o negócio e, portanto, capaz de gerar resultados mensuráveis. "Ao usar os 
mesmos indicadores de negócio, fica fácil mostrar o quanto cada solução de TI contribui para 
melhorar a produtividade da empresa e preservar sua reputação.Os ganhos são provados", diz 
Carvalho.  



 
Mesmo atuando em conformidade com as principais normas de segurança e de posse de uma 
política de gestão de risco detalhada, o CIO costuma esbarrar na desobediência dos usuários, 
inclusive os da diretoria. "Toda empresa tem um drive compartilhado, o 'X': no qual os 
diretores colocam os documentos mais es tratégicos da companhia, para a secretária imprimir. 
Depois o arquivo fica lá e qualquer um vê", diz Ricardo Chisman, sócio da consultoria 
Accenture. Segundo ele, o foco da gestão de segurança deve ser a informação, mais do que a 
tecnologia."O risco de ter um balancete roubado da impressora é muito maior do que a 
invasão de um hacker", afirma Chisman. 
 
Definição de responsabilidades 
 
Regras internacionais do mercado financeiro, como Sarbanes-Oxley e Basiléia II, exigem que 
as empresas atribuam responsabilidades e recursos para a gestão de risco.Em outras palavras: 
alguém deve ser nomeado para essa área e ter uma verba predeterminada. No caso dos riscos 
relativos à segurança da informação, é o CIO quem faz a nomeação desse gestor, que assume 
a posição de CSO (Chief Security Officer).No Brasil, normalmente esse cargo responde ao líder 
de TI, já que o orçamento de segurança de TI costuma ser centralizado. Por falar em budget, a 
advogada Patricia Peck, especializada em segurança, recomenda uma reserva financeira para 
contingência jurídica." A política de segurança da informação, antes de mais nada, é um 
documento jurídico. Sendo assim, é extremamente importante que sua elaboração tenha a 
participação do departamento jurídico ou de um advogado externo", diz Patricia.  
 
Além das reservas para eventuais problemas, o orçamento da gestão de risco pode seguir a 
tendência, apontada por especialistas, de ser compartilhado com as áreas usuárias.A decisão 
de investimento passaria a ser do respectivo gestor para cobrir os riscos de negócio."É uma 
maneira de evitar que o CIO leve a culpa sempre que há um problema de segurança. A 
responsabilidade muitas vezes é da área usuária", diz Fernando Nery, presidente da Módulo, 
empresa especializada em segurança.V inicius Freitas, supervisor de sistemas de informação 
da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, concorda, e por isso faz a gestão 
compartilhada do controle de acesso aos sistemas."O controle de acesso aos dados é de 
responsabilidade das áreas que os utilizam", afirma Freitas, que adota basicamente as 
tecnologias de gerenciamento de identidade desenvolvida pela Companhia de Processamento 
de Dados do Rio Grande do Sul (Procergs) e filtros da McAfee.  
 
Após determinar o grau de risco, a verba, as práticas, as responsabilidades e as ferramentas, 
surge um ponto crucial: a monitoria.Ter dispositivos de segurança instalados não é garantia de 
que a empresa esteja a salvo."Mais de 70% dos firewalls são mal administrados. Os CIOs se 
esquecem de instalar a última versão", diz Rogério Morais, diretor da ISS. 
 
As melhores práticas de gestão de TI, como Cobit (Control Objectives for Information and 
Related Technology) e Itil (Information Technology Infrastructure Library), indicam nos seus 
capítulos de controles que o que funciona é delegar responsabilidades e estabelecer rotinas de 
monitoramento das políticas que a empresa resolver adotar. O passo seguinte é realizar uma 
análise de gaps dos processos de TI em relação aos elementos de risco ao negócio. "TI ajuda a 
levantar os riscos, mas a decisão é da área de negócio", diz Dreyfuss. Quando o cliente interno 
entregar o mapa de riscos, então o CIO e sua equipe de segurança partirão em busca de 
ferramentas e serviços para gerenciá-los. O problema é que não há um pacote único. "Não 
existe um ERP para gestão de risco", diz Nery, da Módulo. São muitos fornecedores e muitas 
ferramentas. Para completar, há uma profusão de normas nacionais e internacionais de 
segurança da informação, sendo as principais a ISO NBR 17799 e o capítulo 404 da Lei 
Sarbanes-Oxley, referente à g estão de c ontroles de TI. 
 
Novas tecnologias 
 
Para minimizar os riscos e se antecipar às ameaças, uma das tecnologias mais quentes à 
disposição de CIOs é a de correlacionamento de eventos. A ferramenta faz a análise de logs de 
forma automatizada e com base em regras de negócio previamente estipuladas.  



Assim é possível identificar uma tentativa de fraude no minuto em que ela ocorre, em vez de 
contar com a sorte de o técnico passar os olhos na tela de registros daquele aplicativo naquele 
exato momento. A maioria das empresas no Brasil, de portes variados, ainda estuda o 
assunto."O grande vilão da gestão de segurança de TI são os logs, que se multiplicam a cada 
minuto. Uma ferramenta que pudesse unificar e cruzar dados, mapeando as causas e os 
efeitos de uma determinada ação de forma imediata, agilizaria o nosso processo de debug. 
Mas ainda não vi no mercado um software que nos atenda plenamente", afirma Eduardo Paes, 
gerente de TI da Autotrac, empresa de monitoramento e rastreamento de frotas, presidida 
pelo ex-piloto de Fórmula-1 Nelson Piquet. O plano de abertura de capital da Autotrac, previsto 
para este ano, trouxe a necessidade de documentação e maior formalismo da política de 
segurança."Há redundância dos  equipamentos, dos serviços e da gestão de risco, que é 
aberta para toda a equipe", diz Paes. Um dos itens redundantes é um IPS, sistema de 
detecção e prevenção a intrusão da Tipping Point (3Com).  
 
Assim como o IPS, a tecnologia de appliance (dispositivo de rede com software instalado) não 
é novidade, mas só nos últimos anos ganhou força, na esteira da busca dos CIOs por 
simplificar os pontos de contato no quesito segurança."As ferramentas de proteção devem 
gerar informações úteis para a tomada de decisão. Afinal, as ameaças estão cada vez mais 
específicas e individualizadas", diz Fábio Peake, gerente de contas da fornecedora Trend Micro.  
 
Também são crescentes os casos de clientes que aderem aos serviços terceirizados de análise 
de vulnerabilidades do ambiente de TI, in loco ou de forma remota. O CIO fecha um contrato 
mensal para ter a avaliação de fragilidades e a atualização de patches feitas por um provedor 
especializado. 
 
"As pequenas e médias empresas aderiram com força aos serviços de análise remota, e agora 
as grandes estão fechando seus primeiros contratos", diz Márcio Lebrão, presidente da McAfee 
no Brasil, empresa que tem como um dos principais clientes de grande porte a Tecban, com 
seus 3 mil caixas eletrônicos integrados a uma solução de gerenciamento centralizado de 
segurança.  
 
Embora muitos controles possam ser terceirizados ou automatizados, a política de gestão de 
risco é complexa e estratégica. "Não é um configurador de firewall que pode virar gestor de 
risco", diz Fernando Nery, presidente da Módulo. O profissional deve combinar a visão técnica 
com a corporativa, para ser capaz de pensar não apenas em controle de acesso, mas também 
em planos de continuidade de negócio e estabelecimento de uma política organizacional de 
segurança. Dessa maneira, segurança passa a ser um atributo de cada funcionário de TI, no 
seu dia-a-dia. "Gerir os ativos de forma separada não permite um diagnóstico completo da 
segurança", afirma Dario Caraponale, diretor da True Access Consulting. De acordo com ele, 
fora do setor financeiro são poucas as empresas com modelos eficazes de gestão de risco. "O 
mais comum é ver investimentos pontuais, reativos", afirma. Para saber como tornar sua TI 
mais proativa em segurança, acompanhe, nas próximas páginas, as estratégias e práticas de 
gestão de risco das empresas Albras, Cemig, Nossa Caixa e Tecban. 
 
Fonte: Info Corporate, n. 41, p. 26-39, fev. 2007. 


