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Especial | Gestão de riscos

S e g u ra n ç a Golpes na internet
resultaram em perdas de R$ 1,4 bi

Evolução do
c iberc rime
exige mais
invest imento

D I V U LG A Ç Ã O

Felipe Peñaranda, da IBM: “Existem organizações bem estruturadas, interessadas nas pessoas que têm privilégios dentro das organizações”

Paulo Brito
Para o Valor, de São Paulo

A economia mundial desen-
volveu um grau de dependência
tão grande com a tecnologia da
informação (TI) que a transfor-
mou num recurso estratégico:
empresas, indivíduos e governos
dependem dela para interme-
diar suas trocas de valor e qual-
quer falha é tão grave quanto a
interrupção no fornecimento de
energia ou água. Por essa razão,
os recursos de TI tornaram-se al-
vos tanto de criminosos quanto
de forças militares ou paramili-
tares — os primeiros para se
apropriar de bens intangíveis,
mas valiosos como números, se-
nhas e códigos de verificação de
cartões de crédito e os outros
para derrotar forças inimigas na
nova dimensão das guerras, o ci-
b e r e s p a ç o.

Nycholas Szucko, country ma-
nager da empresa de segurança Fi -
reEye, afirma que as “camadas” tra -
dicionais de segurança dos siste-
mas 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 segu-
rança da IBM América Latina, con-
firma que no passado a preocupa-
ção dos executivos de segurança
era com a quantidade dos ataques,
mas agora é com a qualidade:
“Existem organizações bem estru-
turadas atuando nisso, interessa-
das nas pessoas que têm privilé-
gios dentro das organizações, gen-
te com acesso a informações sensí-
veis, administradores de TI. Essas
pessoas estão sendo alvos de ata-
ques com engenharia social.”

Ivo Machado, diretor da empre-
sa Tr u s t s i g n , observa que a maioria
das empresas não informa que so-
freu ataques ou prejuízos por cau-
sa das vulnerabilidades em seus
sistemas: “E o momento pós-inci-
dente é muito traumático”, diz.

O Brasil tem uma grande quan-
tidade de cibercriminosos: a Fede-
ração Brasileira de Bancos (Febra-

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, ser-
viços e eventos de segurança em TI
— o Black Hat, por exemplo, há 16
anos um dos principais eventos in-
ternacionais do setor, neste mês
também será realizado no Brasil.

“Os últimos acontecimentos re-
lacionados à espionagem de-
monstram que ela não é apenas
um mito de filmes de Hollywood.
Mesmo países com status de ‘eco -
nomia de mercado’ têm interesse
em coletar informações de inteli-
gência em indústrias críticas que

tenham relação com os seus inte-
resses”, diz Fernando Diaz, diretor-
executivo de tecnologia do Banco
S a n t a n d e r.

O comércio eletrônico é outro
setor muito visado pelos crimino-
sos, alerta Ricardo Theil, diretor da
Qualisoft, empresa especializada
em processamento seguro de tran-
sações eletrônicas: “Poucos lem-
bram que a internet não foi feita
para ser segura, para servir a ban-
cos ou comércio. Por essa razão,
bancos e comércio investem pesa-
damente nisso”, diz. Pelas pesqui-
sas da consultoria PWC, 55% das
empresas brasileiras gastam entre

US$ 500 mil e US$ 1 milhão em se-
gurança da informação, diz Vivia-
ne Oliveira, diretora de análises em
segurança da empresa

A última pesquisa “A View From
the Top”, da consultoria Frost &
Sullivan, mostra que, para deses-
pero dos executivos, o volume de
dados a serem protegidos não pa-
ra de aumentar, a esperteza dos
malfeitores não para de evoluir, a
governança idem e o pessoal espe-
cializado está cada vez mais raro e
caro: feita no fim de 2012 com
12.396 profissionais da área, apon-
tou que 2/3 deles receberam au-
mento nos 12 meses anteriores e

que 1/3 ganha o equivalente a US$
150 mil ou mais por ano (que equi-
vale, 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 In-
formação e Comunicação, observa
que as tecnologias de computação
em nuvem e mobilidade amplia-
ram subitamente, nos últimos dois
anos, a demanda por especialida-
des em TI, entre elas a segurança:
“E infelizmente há uma defasagem
grande entre o que a indústria de-
manda e o que as escolas ofere-
c e m”, diz Sgobbi.

Tecnologias, processos e pessoas estão vulneráveis
De São Paulo

Em 1999, quatro anos depois
que o Brasil ganhou acesso à inter-
net, havia somente quatro especia-
lidades 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 pro-
porção: a proteção antigamente
proporcionada pelas senhas, pro-
gramas antivírus, equipamentos
como firewalls e outros recursos
deixou de ser suficiente para de-

fender empresas e usuários das
ações de criminosos digitais. Ago-
ra, há equipamentos cada vez mais
avançados para elevar a segurança,
já que existem possibilidades de
invasão desconhecidas de todo o
mercado, mas conhecidas anteci-
padamente pelos criminosos, con-
ta Marcos Oliveira, country mana-
ger da Blue Coat: “As empresas já
começam a acrescentar IPS (intru-
sion 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 ou-

tras empresas desenvolveram
combina monitoramento em tem-
po real da atividade nos computa-
dores, isolamento das atividades
suspeitas ou desconhecidas em
áreas ou equipamentos chamados
de “sandboxes”, e envio das infor-
mações sobre esses incidentes pa-
ra um sistema global que alerta e
atualiza o banco de dados de
ameaças, disponível para os siste-
mas de todos os clientes.

Sérgio Thompson-Flores, CEO

da M ó d u l o, empresa especializa-
da em soluções para governança,
riscos e compliance, observa que
ainda está se aprendendo a defen-
der dos riscos no uso dos compu-
tadores e dispositivos móveis:
“Nós nascemos com alguns meca-
nismos de defesa intuitivos, dis-
parados 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 desen-
volvidas com uma metodologia

que sempre inclui a sua segurança,
mas lembra: “Segurança é uma
coisa que se implementa com tec-
nologia, processos e pessoas, e
uma vulnerabilidade em qualquer
dos três afeta o sistema todo.”

Felipe Peñaranda, líder de segu-
rança da IBM para a América Lati-
na, 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 infraes-
trutura da empresa; segundo, a
aplicação, que é geralmente de-

senvolvida em tempo recorde,
com foco na operação e com a se-
gurança longe das prioridades;
terceiro a facilidade de acesso aos
dados; quarto, o gerenciamento
de identidades de acesso; e por úl-
timo, a inteligência de segurança.

Rosana Melo, analista de servi-
ços do Sebrae, admite que mesmo
com todos esses tópicos cobertos
não existe um sistema absoluta-
mente seguro: “O empreendedor
precisa se preocupar e investir em
um sistema confiável. Segurança
deve ser uma prioridade. (PB)

.

Sistema interno de proteção deve
acompanhar seguro patrimonial

Neival Freitas: ênfase na busca por sistemas de proteção internos

Márcia Pinheiro
Para o Valor, de São Paulo

Gerenciamento de riscos é a pa-
lavra-chave para as empresas, se-
não para eliminá-los, ao menos
para buscar sua mitigação. Contra-
tar um seguro patrimonial é uma
forma de transferir riscos. “A ênfa-
se é buscar sistemas de proteção
internos, após a seguradora fazer
uma extensa inspeção na empresa,
para mapear suas vulnerabilida-
des”, diz o diretor-executivo da Fe-
deração Nacional de Seguros Ge-
rais (FenSeg), Neival Freitas.

Para evitar surpresas desagradá-
veis, diz Saint Clair Pereira Lima,
diretor técnico atuarial da Brades -
co Auto/Re, é preciso investir em
treinamento, que podem variar
desde cursos de segurança patri-
monial para porteiros de condo-
mínio, cursos de combate a incên-
dios para formação de brigadistas,
que vão agir nos princípios de in-
cêndios, planos de emergências
para os riscos industriais e contra-
tação de empresas de gerencia-
mento de riscos de transportes .

“Outro ponto importante para
minimizar as perdas são os siste-
mas eletrônicos de monitoramen-
to, tais como circuitos internos
com gravação de imagens, siste-
mas de rastreamento de veículos”,
afirma Lima. Segundo ele, os siste-
mas de combate a incêndios auto-
máticos também são fundamen-
tais, entre eles encontramos os sis-

temas de sprinklers e sistemas fi-
xos de gases (com ação extintora).
Dependendo do tipo de atividade
também são importantes os siste-
mas de espuma e de detecção de
fumaça e de calor. Finalmente, é
fundamental o seguro adequado
para cada risco, após análise crite-
riosa do que se deseja segurar. No
entanto, há setores da economia
que encontram dificuldade em as-
similar esta cultura.

“A indústria têxtil, os super-
mercados e os armazéns logísti-
cos, por uma questão de falta de
cultura de seguros, ainda não
conseguiram absorver essa ne-
c e s s i d a d e”, diz Luis Alberto Mou-
rão, diretor de Riscos Comerciais
e Industriais da SulAmérica. Se-
gundo ele, muitos parques in-
dustriais não estão aparelhados
com equipamentos protetores
contra incêndio, inundação e
granizo, por exemplo.

Para Mourão, há quatro pontos
básicos a se analisar antes da con-
tratação do seguro. Primeiro, deve-
se avaliar as características da ativi-
dade econômica – cada uma de-
manda uma proteção específica.
Segundo, os fatores da construção
das unidades, para se checar as vul-
nerabilidades da planta. Terceiro,
mapear as proteções mais adequa-
das, como extintores ou brigadas
de incêndio. Por último, deve-se es-
tar especialmente atento ao ele-
mento humano, que precisa ser
muito bem treinado.

Este último ponto também é en-
fatizado pelo diretor de Risk Ma-
nagement da Marsh Brasil, Eduar-
do Takahashi, e pelo líder da Práti-
ca de Property da companhia, Tho-
mas Andersson. “A mudança de
comportamento começa no chão
da fábrica”, diz Andresson. “De na-
da 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 desa-
tenção de funcionários. Ou seja, a
lição a ser aprendida é “house kee-
ping”, ou cuidar bem da casa.

Andersson e Takahashi também
apontam para a necessidade de se-
guros diferenciados, em função do
avanço da tecnologia. Com a proli-
feração de empresas “start ups”, as
proteções mudaram, sobretudo
em função da atuação dos “ha -
ckers”. “Quando achamos que des-
cobrimos todos os riscos, vem o
crime organizado e sabota o segu-
ro. Por isso, precisamos sempre es-
tar dispostos a aprender e a reno-
var ”, afirma Takahashi.

Outro ponto fundamental, diz
Mourão, da SulAmérica, é a fiscali-
zação do poder público. Ele cita
dois exemplos. O incêndio na boa-
te Kiss, de Santa Maria, que matou
centenas de jovens, é um caso clás-
sico de ausência dos poderes para
coibir ilegalidades. Outro é o rou-
bo de cargas, dominado pelo cri-
me organizado. “A fiscalização de-
veria ser muito mais rígida.”

Para Felipe Smith, diretor-técni-
co de Corporate da Tokio Marine,
depois de uma fase de alto cresci-
mento 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 incên-
dios 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 acompanha-
mento 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, mapea-
mento dos riscos do contratante
do seguro envolve entender a na-
tureza da atividade, a extensão do
risco e a responsabilidade ambien-
tal. Novaes lembra que muitas em-
presas abriram o capital e senti-
ram a necessidade de adquirir um
seguro de responsabilidade civil
dos executivos. O seguro D&O pro-
tege os gestores de empresa. Evita
que executivos ponham em risco o
patrimônio pessoal, em ações ju-
diciais. Também aumentou a pro-
cura por seguros para funcioná-
rios, como previdência comple-
mentar, seguro-viagem, além de
zelar pela saúde dos empregados,
para que sejam reduzidas as taxas
de absenteísmo no trabalho.

Segmento cresce com
dinamismo da economia
De São Paulo

O mercado de seguros vai de
vento em popa no país. De acor-
do 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 en-
volve safra agrícola e agropecuá-
ria, 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 fi-
nanceiro (aumento de 33%, che-
gando a R$ 1,3 bilhão) e seguro
habitacional (mais 23,3% de alta,
para R$ 1,6 bilhão), seguro resi-
dencial (alta de 24%, R$ 1,5 bi-
lhão) e empresarial (18%, R$ 1,5
bilhão). Freitas prevê que o setor

como um todo registrará cresci-
mento de 17% neste ano.

De acordo com ele, o principal
fator de aumento do seguro em-
presarial é o dinamismo da eco-
nomia. Mesmo que a indústria
esteja apresentando desempe-
nho mais modesto, o varejo e a
agropecuária vêm mostrando
bastante vitalidade.

Dados da Superintendência de
Seguros Privados (Susep), no en-
tanto, atestam a pequena partici-
pação do seguro patrimonial no
setor. Segundo a entidade, a arre-
cadação de prêmios de seguros ge-
rais cresceu 19,1% no período
mencionado. Dentro desse grupo,
o faturamento do seguro de auto-
móveis cresceu 20,3%. O do seguro
patrimonial também mostrou for-
te aceleração, com crescimento de
16,2%, mas somou apenas R$ 8,5
bilhões, em um universo de R$ 128
bilhões. (MP)

ALINE MASSUCA/VALOR
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 nov. 2013, Especial Gestão de riscos, p. F2.




