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I o mercado atual já observamos boas 
práticas de integração dos sistemas de 
gestão da ISO 9001 e ISO 14001, uma 
vez que, em grande parte, os processos 

envolvidos no meio ambiente são inerentes à produção 
do produto ou serviço enquadrado e tratado pela 
qualidade (ISO 9001). Quando falamos em integrar 
Responsabilidade Social (SA 8000 ou NBR16001), já 

temos que expandir muito o Sistema de Gestão, uma 
vez que os processos abordados extrapolam os limites 
dos processos produtivos, tratados até então. 

O que falar então da integração da Segurança 
da Informação! Essas normas (NBR ISO IEC 27001 
e sua agregada N B R ISO IEC 17799 ou 27002) 
têm abrangência muito mais ampla e complexa 
do que o sistema de gestão convencional que já 
está arraigado na empresa, mesmo que já seja 
certificada em outras normas. 

Não é normal para a direção e gestores, assumirem 
o papel de controladores da informação, quer seja 
digital, papel ou falada. Na implantação do Sistema 
de Gestão da Segurança da Informação (SGSI) as 
dificuldades aparecem já no início do processo: 

• Fazer o"Inventário de Ativos da Informação", 
e pior ainda, relativo ao "Escopo" para certificação. 
Falta-nos o hábito de lidar com a informação, 
portanto, nem sempre a tratamos adequadamente. 
Ela está, literalmente, esparramada na empresa. Cada 
colaborador tem seu arquivo próprio, dificultando o 
trabalho de inventário. 

• Outro ponto delicado é cercear o colaborador 
em seu acesso aos arquivos aos quais ele está 
acostumado, mesmo que ele saiba que os mesmos não 
são necessários à sua função. 

• Aí falamos em formalizar "Termos de 
Confidencialidade","sanções aplicáveis", não só para 
colaboradores como também para terceiros, precisando 
sempre estar atento às leis e regulamentos. 

• O fator principal para o SGSI é o ser humano 
cuja complexidade não dominamos. E baseado nisto e 
na Tecnologia, temos que mitigar, inibir, procurar zerar 
os incidentes de segurança da informação. 
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• Áreas que sempre foram pouco envolvidas 
nos sistemas de gestão como por exemplo Jurídico, 
Financeira, Marketing, agora são sensíveis aos 
requisitos e controles do SGSI, de acordo com o grau 
de risco de seus ativos da informação. Normalmente 
não encontramos resistências para diagnóstico e 
implantação, pelo contrário, são áreas pró-ativas neste 
assunto, más é algo novo com exigências específicas de 
controles a serem evidenciados. 

Outros tantos fatores que nos parecem, à primeira 
vista, subjetivos são tratados na implantação através 
de discussão e consenso entre as áreas envolvidas. 
Muitos destes fatores necessários para a classificação 
dos riscos para cada ativo da informação, são passíveis 
de considerações bastante diferentes entre si, pois 
cada profissional traz sua bagagem de conhecimento e 
experiência. Ferramentas da qualidade, como Ishikawa 
e Pareto, ajudam muito nestas reuniões de grupo. 

A maior carga de trabalho fica para TI, Jurídico e 
RH ,responsáveis por boa parte dos controles e sua 
legalidade. Estamos falando de acessos, contingência, 
riscos, incidentes, prevenções, regulamentação, 
conscientização, portanto nada é fácil ou rápido. 

Quanto mais informações são necessárias para o 
processo produtivo, mais complexo é o SGSI. 

Observamos, portanto, que não parece conveniente 
integrar este sistema de gestão ao da qualidade na 
primeira fase de implantação. As empresas que já 
possuem certificação na ISO 9001 devem analisar a 
conveniência de novo responsável pela coordenação 
da segurança da informação, pois o perfil necessário 
para este profissional pode não corresponder ao do 
atual Representante da Direção (RD). 

Concluímos que após o amadurecimento e 
estabilidade do SGSI, o mesmo seja integrado aos 
poucos com outros Sistemas de Gestão, uma vez 
que vários requisitos são comuns, embora com sua 
particularidade e devem ter homogeneidade em seu 
tratamento para não sobrecarregar os gestores que têm 
que responder pelo cumprimento dos documentos 
normativos,seus registros, auditorias independentes e 
demais exigências dos sistemas implementados. 
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