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Ciência, Tecnologia e Inovação. O 
ministro destaca ainda que o governo 
irá promover política de 
desenvolvimento industrial. Sem dar 
detalhes, sob o argumento de que o 
processo está em fase inicial, Cardozo 
comenta que o Brasil deve ter 
mecanismos próprios de proteção de 
sua atuação, para garantir a soberania 
nacional.

O ministro-chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidência 
da República, José Elito Siqueira, 
destaca que o governo também vem 
investindo na formação dos servidores 
públicos. “Hoje, 50 mil servidores já 
passaram pelos cursos de formação. 
Neste ano, teremos 216 técnicos 
formados em segurança da informação, 
que serão responsáveis por desenvolver 
ações e políticas de segurança em seus 
órgãos”. Além disso, Siqueira afirma 
que o governo conta com um centro de 
pesquisa e desenvolvimento na área. 
“Temos ferramentas suficientes e 
necessárias para continuar perseguindo 
as melhorias que precisamos”.

E-mail seguro
O coordenador geral de Gestão da 

Segurança da Informação do Serpro, 
Ulysses Machado, comenta que na 
formatação do e-mail seguro, a escolha 
para que os Correios desenvolvam a 
solução é um caminho natural. “A 
empresa tem tradição na entrega física 
de correspondências e em tecnologia. 
Também é natural que ocorra um 
diálogo com o Serpro, que hoje tem 
tradição em segurança da informação”, 
avalia.

O executivo comenta que a 
implantação de uma política de 
segurança nacional não é simples.
“Não se trata de colocar criptografia em 
camadas, apenas. É preciso 
estabelecer providências de ordem 
cultural”, pontua. “Temos totais 
condições de estabelecer 
procedimentos robustos de segurança 
no tráfego de informações. Mas é 
fundamental que se observe o ser 
humano, sob todas as perspectivas. 
Não temos este hábito, e esta 
preocupação pode até ser vista como 
teoria da conspiração, mas já 
passamos da teoria. Acredito que é 
momento de aplicar uma política de 
segurança mais ampla”, comenta.

Machado avalia que a ampliação 
dos processos de segurança vai 
comprometer o desempenho no

desenvolvimento de soluções, mas 
ressalta que vale a pena avançar 
nesse sentido. “A tecnologia da 
informação e comunicações sempre 
priorizou a performance. Ampliar a 
segurança significa burocratizar. Se 
vamos aplicar algoritmos ativos de 
segurança, vamos comprometer o 
desempenho, com redução de 
velocidade. Isso vai irritar o usuário, 
mesmo aquele temeroso, porém o 
país foi ‘convidado para a festa’, por 
sermos um mercado interessante e

inseguros do mundo”, afirma. A 
exceção, comenta o executivo, fica por 
conta do sistema financeiro. 
“Infelizmente não temos tecnologia, 
nem conhecimento e cultura.”

Reis, que atua na área da 
segurança da informação há 15 anos, 
acha importante fomentar a indústria 
nacional, uma vez que as soluções 
disponíveis são desenvolvidas nos 
Estados Unidos, o que gera 
desconforto. “As empresas são regidas 
pelas leis de seu país de origem, o que 
não nos proporciona segurança”, avalia. 
Segundo ele, para o Brasil conquistar 
melhores posições no ranking da 
segurança, é preciso investir em mão 
de obra e tecnologia. “Hoje estamos 
trabalhando em uma solução que será 
a primeira a ser desenvolvida no país. 
Isso ainda é pouco diante da 
demanda”. Na visão do executivo, a 
mudança de cenário no Brasil só 
deverá ocorrer nos próximos dez anos.

O analista de segurança da 
informação, Bruno Tasco, avalia que 
para o Brasil avançar nas questões 
relacionadas à espionagem será 
necessário que o país faça acordos 
internacionais. “É um desafio, pois, por 
uma questão de patriotismo, os EUA 
dificilmente vão deixar de fazer

atrativo. Não podemos ficar 
desguarnecidos”, defende ele.

O coordenador de segurança do 
Serpro diz que, antes dos incidentes 
da espionagem envolvendo a 
presidente da República e a 
Petrobras, já havia preocupação na 
área de segurança da informação. 
Agora, é preciso implantar políticas 
que obedeçam etapas — 
implantação, análise de 
vulnerabilidade e gestão de risco.

Cenário de longo prazo
O vice-presidente da Arcon, 

Rogério Reis, diz que a legislação tem 
eficácia para casos dentro do Brasil. 
“O Brasil carece de legislação mais 
eficiente. Além disso, o nosso Poder 
Judiciário ainda é lento no julgamento 
dos processos. Isso resulta em muita 
vulnerabilidade e faz com que 
sejamos um dos países mais

prevalecer a visão deles em um acordo 
com qualquer outro país. Acredito que 
a missão será minimizar isso e 
estabelecer parâmetros que nos deixem 
em uma situação segura.”

Em relação à discussão sobre o 
armazenamento das informações em 
data centers instalados em território 
brasileiro, o analista comenta que se 
trata de uma situação complexa e que 
não garantirá segurança. “Com a 
economia globalizada, o Brasil tem 
necessidade de se comunicar com 
outros países. Na prática, qualquer ação 
de comunicação para fora, o tráfego vai 
passar pelos EUA, independentemente 
de o data center estar no Brasil ou não. 
Além disso, as empresas como Google 
e Microsoft são americanas e se 
submetem à legislação de lá. Os seus 
servidores estão lá. Portanto, não há 
como impedir que eles façam o que 
a lei americana exige”, diz.A ut
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Caixa de texto
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 9, n. 95, p. 26-27, outubro 2013.




