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» OSNI ALVES

P elo segundo ano con-
secutivo, os riscos di-
gitais aparecem como
uma crescente preo-

cupação para gestores de alto
escalão de diversas empresas
ao redor do mundo. É o que
indica uma pesquisa da FTI
Consulting e Corporate Board
Member sobre tendências de
questões legais e de gover-
nança corporativa. Segundo a
pesquisa, realizada com 550
executivos de multinacionais,
apenas 32% dos diretores ju-
rídicos e 22% dos diretores
executivos acreditam que
suas empresas tem capacida-
de de identificar rapidamente
ataques digitais e saber com
precisão se informações con-
fidenciais foram comprome-
tidas.  O estudo apontou a
preocupação com segurança
da informação como o segun-
do principal motivo em am-
bos os grupos. 

O custo médio anual do cy-
bercrime atingiu US$ 8,9 mi-
lhões em 2012, segundo dados
do Ponemon Institute. Para o
diretor sênior e co-líder de ris-
co global e práticas de investi-
gações da FTI Consulting, Mi-
chael Pace, com a crescente
preocupação com compliance
(cumprimento de leis e regu-
lamentos externos e inter-
nos), principalmente para as
empresas de capital aberto, o
uso das mídias sociais tem se
tornado um problema real.
Apesar de se tratar de um meio
que as empresas não podem
ignorar, segundo seus direto-
res executivos, 21% das em-
presas não têm política de
compliance específica para o
uso deste recurso. Já 38% não
sabia responder a pergunta. 

De acordo com o coordena-
dor de cibersegurança da Mó-
dulo Security Solutions, Tiago
Vilas Bôas, não existe formula
mágica, porém, o item mais
importante é identificar quais
são as ameaças as quais a or-
ganização está exposta e, por

meio dessas possíveis amea-
ças, identificar os riscos e as
vulnerabilidades. “Uma orga-
nização segura é aquela que
tem conhecimento das amea-
ças, riscos e vulnerabilidades e
sabe administrá-las conforme
a necessidade do negócio”, diz. 

Para Tiago, que faz pós-gra-
dução em criptografia pela
Universidade Federal Flumi-
nense (UFF) e mestrado em
Modelagem Matemática pela
MAP/FGV, existem algumas
ações que necessitam de aten-
ção redobrada, como exposi-
ção em mídias sociais (reputa-
ção), indisponibilidade da
operação e roubo e divulgação
de informações confidenciais. 

O diretor executivo de se-
gurança da informação e fo-
rense digital da FTI, Eduardo
Sanches, ressalta que o recen-
te ataque a bancos, conside-
rado o maior da história, rea-
lizado em 26 países e com
mais de US$ 45 milhões rou-
bados, reflete a falta de con-
fiança dos executivos sobre a
capacidade que suas empre-
sas têm para identificar rapi-
damente brechas de seguran-
ça. “Em ambos os grupos pes-
quisados, menos de um terço
é bastante confiante nesta ca-
pacidade”, acrescenta.

“Em um momento onde os
meios digitais (internet e tele-
fonia móvel) são os principais

Risco digital exige 
atenção redobrada
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recursos para a realização de
transações bancárias, repre-
sentando 42% do total, pas-
sando os meios tradicionais
(agências, caixas eletrônicos e
contact centers) em 1 ponto
percentual, é preocupante sa-
ber que pelo menos R$ 95 de
cada R$ 100 roubados ou fur-
tados de bancos são decorren-
tes de fraudes eletrônicas, ge-
rando um prejuízo de R$ 1,4
bilhão de reais”, afirma. 

Antimalware

Outra pesquisa encomen-
dada, agora pela Kaspersky
Lab, fornecedor privado de
soluções de proteção de en-
dpoints,  e  realizada pela
agência de análises B2B In-
ternational no fim de 2012,
informa que 82% das empre-
sas no mundo contam com
proteção antimalware e 80%
usam tecnologias antispam.
Como, no entanto, os crimi-
nosos virtuais usam técnicas
cada vez mais sofisticadas
para roubar informações, são
necessárias ferramentas adi-
cionais de proteção.

Para os especialistas da
Kaspersky Lab, uma média
aproximada de 200 mil novos
programas maliciosos são
enviados diariamente. Além
disto, 72% de todas as mensa-
gens de email são spam, o que
significa dizer que as solu-
ções que oferecem proteção
contra essas ameaças são es-
senciais, não sendo surpresa
que mais de 80% das empre-
sas as adotaram. 

Por outro lado, pode-se afir-
mar que os criminosos vir-
tuais melhoram a qualidade
dos códigos maliciosos, além
de produzirem malware em
grandes quantidades. Em
2012, grandes empresas en-
frentaram tentativas de ata-
ques direcionados contra suas
infraestruturas de TI. 

Nesses ataques, crimino-
sos virtuais usam todos os
métodos disponíveis,  in-
cluindo técnicas de engenha-
ria social e ataques utilizan-
do exploits,  programa que
explora sistemas vulneráveis,
além de vulnerabil idades
ainda desconhecidas. Muitas
dessas ferramentas também
são usadas em ataques sofis-
ticados e em massa contra
usuários domésticos. 

As tecnologias tradicionais
não são projetadas para ofe-
recer proteção contra códi-
gos maliciosos complexos ou
ataques direcionados. O ní-
vel de segurança necessário
deve ser alcançado somente
com o uso de proteções adi-
cionais e com a restrição de
atividades que não sejam di-
retamente relacionadas ao
trabalho dos funcionários. 

Nesse sentido, os resulta-
dos do estudo realizado pela
B2B International não são re-
confortantes: apenas pouco
mais de um terço dos pesqui-
sados criptografa dados cor-
porativos; somente 43% usam
sistemas que detectam ata-
ques à infraestrutura de TI
(IPS/IDS), e 15% não estão
cientes da existência desses
sistemas ou não têm interesse
em usá-los.

Menos da metade das em-
presas pesquisadas controlam
o uso de dispositivos externos
ou de aplicativos de terceiros;
e apenas 55% usam a tecnolo-
gia de controle de acesso à re-
de (NAC - Network Access
Control). Ao mesmo tempo,
há uma tendência positiva:
cerca de um quinto das em-
presas pesquisadas planejam
implementar uma ou mais das
tecnologias citadas acima ain-
da este ano. 
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Sanches: falta confiança na identificação de brechas de segurança

EWAVE DO BRASIL INVESTE EM TIME DE EXECUTIVOS

A eWave do Brasil, empresa provedora de soluções de tecnologia da
informação, especialista em desenvolvimento, implementação e
integração de sistemas, contratou novos profissionais para reforçar
seu time de negócios no Rio de Janeiro, Brasília e Minas Gerais. O
investimento faz parte da estratégia de crescimento da empresa, que
pretende dobrar o seu faturamento em comparação a 2012. No Rio de
Janeiro, a eWave conta agora com Angelo Bonavita. Com 22 anos de
experiência na área, o profissional atuará com o atendimento a
contas governamentais. Para atender os projetos da unidade eWave
Gov, a empresa contratou a executiva de Contas Débora Albuquerque
Melo, que tem 17 anos de experiência. Para o escritório de Minas
Gerais, a eWave contratou Marcos Aurelio Bellintani, que tem mais de
25 anos de experiência em TI, incluindo passagem pela IBM Brasil.

A Philip Morris
Brasil (PMB) anunciou
que Wagner Erne é o
novo presidente da
empresa. O executivo,
que iniciou a carreira
há 16 anos na afiliada
brasileira da Philip
Morris International
(PMI), retorna de um
período de mais de dez
anos em diferentes
unidades da compan-
hia na Europa e Améri-
ca Latina. Sua última
posição foi a de presi-
dente da afiliada na região da Holanda, Bélgica e Luxem-
burgo (Benelux), cargo que ocupava desde 2011. Forma-
do em Administração de Empresas pela Fundação
Getúlio Vargas, o novo presidente da companhia atuou
nas áreas de Marketing e Vendas, passando por impor-
tantes mercados do grupo, como México, Alemanha e
Áustria. Erne substitui o também brasileiro Amâncio
Sampaio que, após quase sete anos à frente da PMB, as-
sume a direção da afiliada francesa da PMI. 

BIZZABO NOMEIA EXECUTIVO PARA A AMÉRICA LATINA

O Bizzabo, aplicativo mobile que cria uma rede social específica para
cada evento de negócios, anuncia o início de suas operações no Brasil.
Criada em Israel, a startup amplia sua atuação para a América Latina
por meio de uma iniciativa da Startup House, criadora de negócios e
incentivadora de projetos digitais. O escritório da operação latino
americana é em São Paulo e Guilherme Junqueira passa a atuar como
diretor executivo da startup para a região. Com o início das operações na
América Latina e tendo São Paulo como base do continente, a meta do
Bizzabo é participar de mais de 500 grandes eventos ainda em 2013. O
plano da companhia é que a maioria dos eventos ocorridos no México e
na Argentina tenha o Bizzabo como plataforma de networking mobile.

MUDANÇA DE CARGO NA SUPERPAY

O diretor comercial do gateway de pagamentos SuperPay, Rogério Gomes
foi nomeado para o cargo de CEO da companhia. Com formação em
análise de sistemas pela Universidade Paulista, o executivo atua há mais
de dez anos no mercado de pagamentos pela internet com experiências
em empresas nacionais e internacionais deste setor. A missão de Rogério
Gomes é levar o SuperPay à condição de maior gateway de pagamentos
independente da América Latina e expandir suas operações para Europa,
Estados Unidos e Ásia. O SuperPay é um sistema que possibilita aos sites
de comércio eletrônico oferecer aos seus usuários todas as formas de
pagamentos existentes no país, tais como cartão de crédito, boleto
bancário, débito em conta, recorrência, entre outras modalidades.

PRUDENTIAL DO
BRASIL CONTRATA
DIRETOR

A Prudential do Brasil
Seguros de Vida anunciou a
contratação de José
Florippes para o cargo de
diretor de novas iniciativas.
Graduado em Direito,
Florippes é Master em
Seguros, com MBA em
Finanças pelo IBMEC RJ e
University of Illinois, e MBA
em Administração pela
Universidad Rey Juan Carlos
III Madrid. O executivo entra na seguradora com o objetivo de
desenvolver as operações das parceiras recém estabelecidas. Florippes
tem passagem pela Omint Operadora de Saúde, Lockton Corretora,
Mapfre, Tokio Marine, Sul América Seguros e Real Seguros.

DLE TEM NOVO DIRETOR EXECUTIVO

O patologista clínico Gustavo Campana assume o cargo de diretor
executivo de desenvolvimento de negócios do laboratório DLE,
referência em análises de triagem neonatal e investigação diagnóstica
em genética molecular. Especialista no mercado de medicina
diagnóstica, Campana é presidente regional de São Paulo – Capital da
Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e atuou em empresas do
setor como Formato Clínico, NKB (Grupo Fleury) e Centro de Patologia
Clínica Campana. O executivo será responsável pelas áreas comerciais
e marketing, relacionamento com o cliente e novos negócios; com o
objetivo de diversificação de receitas, aumento do número de clientes
e geração de valor agregado aos serviços prestados.

Novo presidente na
Philip Morris Brasil

Head Hunter
kluane@jcom.com.br
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Pesquisa com 550 executivos de multinacionais mostra o principal temor das
companhias. Segurança da informação é o segundo maior motivo de preocupação
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 25 jun. 2013, Seudinheiro, p. B10. 




