
CERTIFICAÇÃO

A ISO para a SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO: origem,
cultura e ação

A busca pela certificação
ISO 27001, que trata
especificamente da segurança
da informação, parece ter
uma origem bem diferente: a
maturidade da Tecnologia da
Informação (TI)

[Flávio I. Callegari]

uando se fala em segurança
da informação, talvez a
primeira lembrança que
nos vem à mente é a defesa

contra ataques provenientes de hackers
famosos, ou ainda, a proteção contra
vírus de computador. Imediatamente,

lembramos dos inúmeros ataques que
continuam lesando contas bancárias,
embora seja cada vez mais comum o uso

de chaves físicas (tokens) que geram novas
senhas a cada instante.

Mas será que a segurança da
informação se resume somente a isto?
Se não, o que há por traz deste termo,
que vai muito além da proteção contra
os ataques maliciosos? Este texto busca
transmitir um pouco da experiência vivida
em dois ambientes muito distintos, mas
totalmente complementares: a formação
do profissional e a gestão dos recursos,
ambos de TI.

Durante mais de 20 anos fui
responsável pela área de TI de grandes
organizações, ao mesmo tempo em
que ministrei aulas (e continuo)



em programas de graduação e pós-graduação,
abordando, normalmente, a tecnologia dentro de
diversas áreas, nas engenharias, na administração
de empresas e dentro da própria TI. O que
recentemente me despertou para escrever sobre
este assunto é um fato bastante interessante, que

é a procura das empresas por mais informações
a respeito da certificação ISO, justamente em
segurança da informação.

Apenas para fundamentar, como também
participei de certificações em sistemas da qualidade,
pude perceber, ao longo dos anos, os fatores que
normalmente motivam as empresas a buscarem o
selo ISO 9001. Fato consumado: business, dado a
necessidade de comprovar a Qualidade, num mercado

cada vez mais exigente e competitivo.
Mas e a segurança da informação, percorre o

mesmo caminho? Definitivamente não. Esta busca
pela certificação ISO 27001, que trata especificamente
da Segurança da Informação, parece ter uma origem
bem diferente: a maturidade da TI.

Para entendermos um pouco melhor, vou embasar
esta explicação. Se unirmos o conceito da Terceira

Onda, de Alvim Toffler, com o conceito da Revolução
Gerencial de Peter Drucker, notaremos a semelhança
do estágio de evolução, pois em ambos os casos é
o estágio de número três. E na TI não é diferente.
Tivemos até o fim dos anos 70 a era do hardware,
onde todas nossas preocupações estavam em fazer
rodar inúmeros códigos fonte em meros 16 kbytes de
memória de um IBM1130.

Depois entrou a era do software, cujo desafio
passou a ser a busca por eficientes bancos de
dados que pudessem satisfazer as necessidades
de integração dos sistemas, ainda com fins
meramente transacionais. Por fim - ou começo,
a nova era que se iniciou com o advento da
Internet, e que elevou a TI para a era dos
Negócios. Coincidência ou não, a junção da
Terceira Onda (revolução das comunicações) com
a revolução gerencial, criou este novo patamar,
em que a TI vem saindo de um papel meramente
coadjuvante para unir suas forças aos negócios
das organizações.

Esta nova etapa, que vem crescendo
exponencialmente a cada instante, pode ser chamada



de Maturidade da TI. E esta maturidade é graças
ao novo perfil do gestor da tecnologia, que embora
ainda tenha dificuldades para obter uma formação
acadêmica específica na área, passou a representar
uma nova oportunidade de negócios para as
organizações.

Mas não é só isto. Esta maturidade, que exige

cada vez mais responsabilidades globais dentro
das organizações, é que vem motivando a busca
pela compreensão de como implementar um
Sistemas de Segurança da Informação reconhecidos

internacionalmente, sem que seja necessário

reinventar a roda, como era muito comum num
passado pouco distante.

O apoio nesta área vem sendo muito
importante. Certificações mais específicas como o
CobiT, que trata de governança, ou ITIL, que trata
das boas práticas em TI, são também caminhos a
serem percorridos para alcançar este novo patamar
de maturidade. Mas há um pequeno hiato a ser
vencido: justamente alguns conceitos importantes,
que mostram não somente o que fazer, mas como
fazer, não fazem parte do escopo de nenhuma
destas certificações.



Para tanto, um grande parceiro na área das
certificações ISO 9001 tem possibilitado que a

área de TI de grandes e médias empresas tenham
acesso ao mais moderno modelo de implementação
dos conceitos da ISO 27001, ainda que sem a
pretensão por uma certificação. Neste sentido, foram
desenvolvidos dois treinamentos muito interessantes,
que buscam criar um forte alicerce para a segurança da
informação.

Um deles trata justamente de desenvolver o
conceito da qualidade dentro do ambiente de TI. São
as ferramentas da qualidade, focadas exclusivamente
para a tecnologia. Outro, não menos importante, e que
auxilia tanto no desenvolvimento desta nova cultura,
quanto possibilita uma certificação mais breve e suave,
é o modelo de implementação do 5S Digital, que nada
mais é do que o 5S convencional com um conjunto
bem definido de requisitos, baseados na certificação de
segurança da informação.

Estes dois treinamentos, juntos, foram
desenvolvidos especificamente para impulsionar o
desenvolvimento do Sistema de Gestão de Segurança
da Informação, o que poderá levar as empresas a

obterem o selo ISO 27001. Mas há algum ganho real
com isto, como numa certificação ISO 9001?

Certamente que sim. E mais, dentro do conceito
do ganha-ganha-ganha: Os profissionais de TI
se fortalecem em conceitos e mecanismos para
ampliarem sua capacidade gerencial global, de projetos
ou de negócios.

A empresa certamente ganhará em
competitividade, pois inúmeras novas
oportunidades de negócios poderão surgir,
sem a preocupação de terem que inventar
inovadores mecanismos de segurança. Ganham
também os clientes das empresas, que passarão

a perceber não somente um novo valor agregado
nos produtos e serviços, mas perceberão
novas possibilidades de interagirem com as
organizações, de forma segura e rápida.

Se lhe faltavam motivos para acionar uma nova
certificação, a hora é esta. Bom para os clientes, bom
para quem trabalha, melhor ainda para o negócio!
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