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Especialista fala da importância de se delimitar e hierarquizar o acesso a dados.  
 
Em 2010 o site de notícias Wikileaks protagonizou um dos episódios mais polêmicos do ano ao 
divulgar para o mundo documentos sigilosos vazados do governo americano. Para Mike 
Redding, diretor global da área de pesquisa e desenvolvimento da consultoria Accenture, o 
caso traz duas lições importantes para as empresas em termos de gerenciamento de 
informações internas. 
 
Primeiro, é preciso pensar em distribuir as informações por camadas hierarquizadas desde o 
início do desenvolvimento dos sistemas. Segundo, é fundamental delimitar muito bem dentro 
da empresa quem vai ter acesso a quê.  
 
"Embora ainda não tenhamos todos os dados disponíveis sobre o caso Wikileaks, pelo que tem 
sido divulgado o problema foi que havia um sujeito de um nível bem baixo na hierarquia 
militar que tinha acesso a muita informação que não precisava ter. Eles tinham, obviamente, 
um nível básico de segurança. Era uma abordagem simplista", afirmou.  
 
Formado em engenharia elétrica e ciência da computação pela Universidade de Princeton nos 
EUA, Redding é especialista em gerenciamento de informações, comandando, de sua base em 
Chicago, nos Estados Unidos, os seis laboratórios de tecnologia da Accenture no mundo - San 
José (Califórnia), Reston (Virgínia), Chicago (Illinois), Sophia Antipolis (França), Bangalore 
(Índia) e Beijing (China).  
 
Ele falou ao Valor no intervalo de uma apresentação para a imprensa internacional das 
pesquisas desenvolvidas pela Accenture em sua sede no polo tecnológico de Sophia Antipolis, 
nos arredores da cidade de Nice, na Costa Azul francesa. 
 
Redding disse que o vazamento de informações dentro de uma organização não é um 
problema apenas dos governos em geral e das Forças Armadas. A situação dentro das 
empresas, segundo ele, é ainda pior. "Se um profissional precisa acessar 15 sistemas e possui 
senhas diferentes para cada um deles, ele vai acabar escrevendo isso em algum lugar para 
poder se lembrar", afirma. Esse comportamento torna o sistema vulnerável e, junto com a 
grande pressão dentro das companhias para tornar as coisas mais fáceis e ágeis, torna os 
controles frágeis. "É nesse momento que você começa a deixar dados disponíveis para quem 
não precisa vê-los", alerta Redding. 
 
Na opinião do especialista, o problema da maioria das empresas é mais de organização do que 
de soluções puramente tecnológicas. É preciso tomar cuidados desde os mais simples, como 
prestar atenção a comportamentos estranhos dentro da empresa. "Por que aquele funcionário 
baixou centenas de milhares de documentos? Que tipo de trabalho ele faz que precisa de todas 
essas informações no seu computador?", diz. 
 
Ele menciona outro exemplo, desta vez em uma empresa de seguros que tem um atendente 
que começa a acessar cadastros dos clientes além da média. "Se ele atende 200 chamadas e 
acessa 500 arquivos por dia, alguém precisa questionar o que está acontecendo", afirma. 
 
O importante, segundo ele, é que as empresas fiquem atentas e procurem por 
comportamentos que fujam dos padrões para um setor ou um indivíduo. "Não significa 
necessariamente que haja algo errado, mas vamos checar". 
 
Cresce preocupação com orientação de funcionários 
 
A fabricante de cigarros Souza Cruz implementou em 2010 um programa para conter 
vazamento de informações internas. Por meio de uma linguagem leve e divertida, a empresa 
deu início a uma campanha para que os funcionários se conscientizassem da importância de 
resguardar dados e da responsabilidade individual dessa tarefa.  



 
Várias medidas foram adotadas com base no padrão internacional ISO 27.001. "Pedimos, por 
exemplo, que as pessoas trancassem os gaveteiros e não deixassem papéis sobre as mesas. 
Além disso, criptografamos todos os computadores portáteis", relata Hugo de Carlo, diretor de 
tecnologia da empresa. 
 
Segundo ele, foram estabelecidas "sete regras de ouro" que os colaboradores deveriam seguir 
- entre elas não falar sobre informações importantes dentro de um táxi, nem imprimir papéis 
contendo dados. Assim, a Souza Cruz mostrou como segurança de informação tem mais a ver 
com organização do que com parafernálias tecnológicas.  
 
As primeiras auditorias da campanha mostraram que a perda de laptops caiu a zero, os 
armários agora permanecem trancados e não há mais material confidencial exposto nas 
mesas. 
 
Clientes conectados, internet, "call center", comunicação sem fio e tablets estão abrindo um 
novo mundo de negócios, mas também expondo mais as empresas, alerta Ricardo Chisma, 
líder da área de tecnologia da Accenture.  
 
"As companhias precisam lidar com esses novos canais criando ações a curto prazo", afirma o 
especialista. As demandas das empresas por sistemas que ajudem a garantir a 
confidencialidade de dados, que já era uma tendência, disparou após o caso Wikileaks, afirma 
Carlos Alberto Costa, especialista em segurança da informação da Accenture. 
 
"Houve uma mudança de paradigma", comentou Paulo Vendramini, diretor de engenharia de 
sistemas da Symantec para a América Latina. De dois anos para cá, as organizações passaram 
a ver que toda a rede de segurança externa (firewalls, antivírus, antispam, filtros de conteúdo 
e análise de comportamento) não é suficiente. "Elas começaram a entender que essa estrutura 
é muito boa para evitar que o que é ruim não entre, mas não impede que o que é bom saia", 
afirmou o executivo da Symantec. 
 
Vendramini diz que já existem soluções tecnológicas para combater a perda de dados, mas, 
mesmo quando são aplicadas, o que revelam são processos ruins e mal feitos. Ele conta a 
história de um funcionário que mandava dados de cartões de crédito de clientes sempre para 
um mesmo e-mail. Descobriu-se que o destinatário era a área de crédito da própria empresa e 
que o profissional estava seguindo apenas orientações do seu gestor. "Mesmo que na teoria 
ele não estivesse fazendo nada errado, não é seguro nem eficaz a transferência dos dados por 
e-mail." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 abr. 2011, Eu & Investimentos, p. D16. 


