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Segurança Golpes na internet
resultaram em perdas de R$ 1,4 bi
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Felipe Peñaranda, da IBM: “Existem organizações bem estruturadas, interessadas nas pessoas que têm privilégios dentro das organizações”
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ban) calcula que eles deram golpes
de R$ 1,4 bilhão em 2012. Esse tipo
de risco transformou o Brasil num
bom mercado para produtos, serviços e eventos de segurança em TI
— o Black Hat, por exemplo, há 16
anos um dos principais eventos internacionais do setor, neste mês
também será realizado no Brasil.
“Os últimos acontecimentos relacionados à espionagem demonstram que ela não é apenas
um mito de filmes de Hollywood.
Mesmo países com status de ‘economia de mercado’ têm interesse
em coletar informações de inteligência em indústrias críticas que

ão

A economia mundial desenvolveu um grau de dependência
tão grande com a tecnologia da
informação (TI) que a transformou num recurso estratégico:
empresas, indivíduos e governos
dependem dela para intermediar suas trocas de valor e qualquer falha é tão grave quanto a
interrupção no fornecimento de
energia ou água. Por essa razão,
os recursos de TI tornaram-se alvos tanto de criminosos quanto
de forças militares ou paramilitares — os primeiros para se
apropriar de bens intangíveis,
mas valiosos como números, senhas e códigos de verificação de
cartões de crédito e os outros
para derrotar forças inimigas na
nova dimensão das guerras, o ciberespaço.
Nycholas Szucko, country manager da empresa de segurança FireEye, afirma que as “camadas” tradicionais de segurança dos sistemas informatizados (senhas e
equipamentos como os fi-

rewallsm, por exemplo) não são
mais suficientes para conter essas
ameaças e que os ataques estão
evoluindo: “Os cibercriminosos se
sofisticaram e querem coisas mais
valiosas, como o conhecimento
em poder das empresas”, diz.
Felipe Peñaranda, líder de segurança da IBM América Latina, confirma que no passado a preocupação dos executivos de segurança
era com a quantidade dos ataques,
mas agora é com a qualidade:
“Existem organizações bem estruturadas atuando nisso, interessadas nas pessoas que têm privilégios dentro das organizações, gente com acesso a informações sensíveis, administradores de TI. Essas
pessoas estão sendo alvos de ataques com engenharia social.”
Ivo Machado, diretor da empresa Trustsign, observa que a maioria
das empresas não informa que sofreu ataques ou prejuízos por causa das vulnerabilidades em seus
sistemas: “E o momento pós-incidente é muito traumático”, diz.
O Brasil tem uma grande quantidade de cibercriminosos: a Federação Brasileira de Bancos (Febra-
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Paulo Brito
Para o Valor, de São Paulo
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Evolução do
cibercrime
exige mais
investimento

US$ 500 mil e US$ 1 milhão em segurança da informação, diz Viviane Oliveira, diretora de análises em
segurança da empresa
A última pesquisa “A View From
the Top”, da consultoria Frost &
Sullivan, mostra que, para desespero dos executivos, o volume de
dados a serem protegidos não para de aumentar, a esperteza dos
malfeitores não para de evoluir, a
governança idem e o pessoal especializado está cada vez mais raro e
caro: feita no fim de 2012 com
12.396 profissionais da área, apontou que 2/3 deles receberam aumento nos 12 meses anteriores e

tenham relação com os seus interesses”, diz Fernando Diaz, diretorexecutivo de tecnologia do Banco
Santander.
O comércio eletrônico é outro
setor muito visado pelos criminosos, alerta Ricardo Theil, diretor da
Qualisoft, empresa especializada
em processamento seguro de transações eletrônicas: “Poucos lembram que a internet não foi feita
para ser segura, para servir a bancos ou comércio. Por essa razão,
bancos e comércio investem pesadamente nisso”, diz. Pelas pesquisas da consultoria PWC, 55% das
empresas brasileiras gastam entre

que 1/3 ganha o equivalente a US$
150 mil ou mais por ano (que equivale, no Brasil, a um salário mensal
de no mínimo R$ 23 mil).
Sérgio Sgobbi, diretor de RH e
educação da Associação Brasileira
de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, observa
que as tecnologias de computação
em nuvem e mobilidade ampliaram subitamente, nos últimos dois
anos, a demanda por especialidades em TI, entre elas a segurança:
“E infelizmente há uma defasagem
grande entre o que a indústria demanda e o que as escolas oferecem”, diz Sgobbi.
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Tecnologias, processos e pessoas estão vulneráveis
De São Paulo
Em 1999, quatro anos depois
que o Brasil ganhou acesso à internet, havia somente quatro especialidades no mercado de segurança
da informação. Hoje, já são mais
de 20, segundo a consultoria IDC,
porque nesse intervalo de tempo
os riscos cresceram na mesma proporção: a proteção antigamente
proporcionada pelas senhas, programas antivírus, equipamentos
como firewalls e outros recursos
deixou de ser suficiente para de-

fender empresas e usuários das
ações de criminosos digitais. Agora, há equipamentos cada vez mais
avançados para elevar a segurança,
já que existem possibilidades de
invasão desconhecidas de todo o
mercado, mas conhecidas antecipadamente pelos criminosos, conta Marcos Oliveira, country manager da Blue Coat: “As empresas já
começam a acrescentar IPS (intrusion prevention system) nas suas
camadas de segurança, estão
criando mais e mais camadas, e
mesmo assim os criminosos estão

sempre um passo à frente”, diz ele.
A solução que a Blue Coat e outras empresas desenvolveram
combina monitoramento em tempo real da atividade nos computadores, isolamento das atividades
suspeitas ou desconhecidas em
áreas ou equipamentos chamados
de “sandboxes”, e envio das informações sobre esses incidentes para um sistema global que alerta e
atualiza o banco de dados de
ameaças, disponível para os sistemas de todos os clientes.
Sérgio Thompson-Flores, CEO

que sempre inclui a sua segurança,
mas lembra: “Segurança é uma
coisa que se implementa com tecnologia, processos e pessoas, e
uma vulnerabilidade em qualquer
dos três afeta o sistema todo.”
Felipe Peñaranda, líder de segurança da IBM para a América Latina, aponta cinco pontos em que a
fragilidade da segurança pode
comprometer a continuidade dos
negócios: primeiro, o perímetro,
ou seja, o local onde fica a infraestrutura da empresa; segundo, a
aplicação, que é geralmente de-

da Módulo, empresa especializada em soluções para governança,
riscos e compliance, observa que
ainda está se aprendendo a defender dos riscos no uso dos computadores e dispositivos móveis:
“Nós nascemos com alguns mecanismos de defesa intuitivos, disparados pelos nossos sentidos,
mas no caso da computação isso
ainda não se desenvolveu.”
Antonio Santos, especialista em
segurança da Oracle, diz que as
aplicações da empresa são desenvolvidas com uma metodologia

senvolvida em tempo recorde,
com foco na operação e com a segurança longe das prioridades;
terceiro a facilidade de acesso aos
dados; quarto, o gerenciamento
de identidades de acesso; e por último, a inteligência de segurança.
Rosana Melo, analista de serviços do Sebrae, admite que mesmo
com todos esses tópicos cobertos
não existe um sistema absolutamente seguro: “O empreendedor
precisa se preocupar e investir em
um sistema confiável. Segurança
deve ser uma prioridade. (PB)

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 nov. 2013, Especial Gestão de riscos, p. F2.

Sistema interno de proteção deve
acompanhar seguro patrimonial
Márcia Pinheiro
Para o Valor, de São Paulo
Gerenciamento de riscos é a palavra-chave para as empresas, senão para eliminá-los, ao menos
para buscar sua mitigação. Contratar um seguro patrimonial é uma
forma de transferir riscos. “A ênfase é buscar sistemas de proteção
internos, após a seguradora fazer
uma extensa inspeção na empresa,
para mapear suas vulnerabilidades”, diz o diretor-executivo da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), Neival Freitas.
Para evitar surpresas desagradáveis, diz Saint Clair Pereira Lima,
diretor técnico atuarial da Bradesco Auto/Re, é preciso investir em
treinamento, que podem variar
desde cursos de segurança patrimonial para porteiros de condomínio, cursos de combate a incêndios para formação de brigadistas,
que vão agir nos princípios de incêndios, planos de emergências
para os riscos industriais e contratação de empresas de gerenciamento de riscos de transportes .
“Outro ponto importante para
minimizar as perdas são os sistemas eletrônicos de monitoramento, tais como circuitos internos
com gravação de imagens, sistemas de rastreamento de veículos”,
afirma Lima. Segundo ele, os sistemas de combate a incêndios automáticos também são fundamentais, entre eles encontramos os sis-

temas de sprinklers e sistemas fixos de gases (com ação extintora).
Dependendo do tipo de atividade
também são importantes os sistemas de espuma e de detecção de
fumaça e de calor. Finalmente, é
fundamental o seguro adequado
para cada risco, após análise criteriosa do que se deseja segurar. No
entanto, há setores da economia
que encontram dificuldade em assimilar esta cultura.
“A indústria têxtil, os supermercados e os armazéns logísticos, por uma questão de falta de
cultura de seguros, ainda não
conseguiram absorver essa necessidade”, diz Luis Alberto Mourão, diretor de Riscos Comerciais
e Industriais da SulAmérica. Segundo ele, muitos parques industriais não estão aparelhados
com equipamentos protetores
contra incêndio, inundação e
granizo, por exemplo.
Para Mourão, há quatro pontos
básicos a se analisar antes da contratação do seguro. Primeiro, devese avaliar as características da atividade econômica – cada uma demanda uma proteção específica.
Segundo, os fatores da construção
das unidades, para se checar as vulnerabilidades da planta. Terceiro,
mapear as proteções mais adequadas, como extintores ou brigadas
de incêndio. Por último, deve-se estar especialmente atento ao elemento humano, que precisa ser
muito bem treinado.

Este último ponto também é enfatizado pelo diretor de Risk Management da Marsh Brasil, Eduardo Takahashi, e pelo líder da Prática de Property da companhia, Thomas Andersson. “A mudança de
comportamento começa no chão
da fábrica”, diz Andresson. “De nada adianta ter um carro blindado,
se a pessoa anda de vidro aberto.”
Segundo ele, nada menos do que
80% dos sinistros de incêndio nos
Estados Unidos são fruto de desatenção de funcionários. Ou seja, a
lição a ser aprendida é “house keeping”, ou cuidar bem da casa.
Andersson e Takahashi também
apontam para a necessidade de seguros diferenciados, em função do
avanço da tecnologia. Com a proliferação de empresas “start ups”, as
proteções mudaram, sobretudo
em função da atuação dos “hackers”. “Quando achamos que descobrimos todos os riscos, vem o
crime organizado e sabota o seguro. Por isso, precisamos sempre estar dispostos a aprender e a renovar”, afirma Takahashi.
Outro ponto fundamental, diz
Mourão, da SulAmérica, é a fiscalização do poder público. Ele cita
dois exemplos. O incêndio na boate Kiss, de Santa Maria, que matou
centenas de jovens, é um caso clássico de ausência dos poderes para
coibir ilegalidades. Outro é o roubo de cargas, dominado pelo crime organizado. “A fiscalização deveria ser muito mais rígida.”

Para Felipe Smith, diretor-técnico de Corporate da Tokio Marine,
depois de uma fase de alto crescimento do país, somente agora os
empresários estão cuidando do
gerenciamento de riscos. “Ainda é
comum estoques acondicionados
em armazenagem inadequada”,
diz. Por isso, observa, houve um
crescimento expressivo de incêndios de médio e grande portes. Isso
sem contar que muitas empresas
nem sequer têm uma brigada de
incêndio bem treinada. Outro
ponto é o roubo de cargas. A Tokio
tem um sistema de acompanhamento de rotas e locais de parada
do caminhão. A qualquer sinal de
desvio, a polícia é acionada.
Na visão de Hélio Novaes, CEO
da MDS Seguros no Brasil, mapeamento dos riscos do contratante
do seguro envolve entender a natureza da atividade, a extensão do
risco e a responsabilidade ambiental. Novaes lembra que muitas empresas abriram o capital e sentiram a necessidade de adquirir um
seguro de responsabilidade civil
dos executivos. O seguro D&O protege os gestores de empresa. Evita
que executivos ponham em risco o
patrimônio pessoal, em ações judiciais. Também aumentou a procura por seguros para funcionários, como previdência complementar, seguro-viagem, além de
zelar pela saúde dos empregados,
para que sejam reduzidas as taxas
de absenteísmo no trabalho.
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Neival Freitas: ênfase na busca por sistemas de proteção internos

Segmento cresce com
dinamismo da economia
De São Paulo
O mercado de seguros vai de
vento em popa no país. De acordo com o diretor-executivo da
Federação Nacional de Seguros
Gerais (FenSeg), Neival Freitas, o
setor cresceu 18,9% até setembro,
em relação ao mesmo período de
2012, de R$ 35,4 bilhões para R$
42,1 bilhões.
A carteira que mais avançou foi
a de seguro rural – tudo o que envolve safra agrícola e agropecuária, mais seu custeio. Houve um
salto de 57% na mesma base de
comparação, para R$ 1,562 bilhão.
A esta seguiram-se a de risco financeiro (aumento de 33%, chegando a R$ 1,3 bilhão) e seguro
habitacional (mais 23,3% de alta,
para R$ 1,6 bilhão), seguro residencial (alta de 24%, R$ 1,5 bilhão) e empresarial (18%, R$ 1,5
bilhão). Freitas prevê que o setor

como um todo registrará crescimento de 17% neste ano.
De acordo com ele, o principal
fator de aumento do seguro empresarial é o dinamismo da economia. Mesmo que a indústria
esteja apresentando desempenho mais modesto, o varejo e a
agropecuária vêm mostrando
bastante vitalidade.
Dados da Superintendência de
Seguros Privados (Susep), no entanto, atestam a pequena participação do seguro patrimonial no
setor. Segundo a entidade, a arrecadação de prêmios de seguros gerais cresceu 19,1% no período
mencionado. Dentro desse grupo,
o faturamento do seguro de automóveis cresceu 20,3%. O do seguro
patrimonial também mostrou forte aceleração, com crescimento de
16,2%, mas somou apenas R$ 8,5
bilhões, em um universo de R$ 128
bilhões. (MP)

