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A segurança está em pauta – e em alta – no mundo todo. E no ambiente corporativo e de TI não 
é diferente. As empresas investiram 10% a mais em segurança nos últimos 12 meses em 
comparação a igual período anterior. O resultado disso é que o número de incidentes caiu, o setor 
de segurança começou a ser percebido como estratégico aos negócios e houve um avanço na 
gestão, alicerçada em processos sólidos.  
 
Isso é o que mostra a mais ampla pesquisa sobre o uso da segurança dentro das corporações, 
batizada de Pesquisa Global de Segurança da Informação, realizada pela empresa de consultoria 
PricewaterhouseCoopers (PwC), em conjunto com o IDG, maior grupo de mídia especializada em 
TI do mundo, responsável pela publicação de mais de 300 jornais e revistas, incluindo o 
COMPUTERWORLD. 
 
Foram ouvidas mais de 8 mil empresas, de 62 países, sendo 300 no Brasil, em abril deste ano. O 
objetivo do estudo foi traçar um panorama sobre como as corporações estão conduzindo as 
questões de segurança da informação em 2004 e saber dos desafios para 2005. Entre os 
respondentes estão CEOs, CFOs, CIOs, vice-presidentes e diretores de TI e de segurança da 
informação. “É a maior pesquisa de segurança global já realizada no mercado”, garante Edgar 
D'Andrea, sócio -diretor da PwC.  
 
Para o Brasil, a novidade está no fato de que as empresas locais estão plenamente compatíveis 
com as práticas mundiais, se destacando entre os países da América do Sul e apresentando 
resultados próximos aos das empresas norte-americanas e européias. “Na Europa, há uma maior 
preocupação com processos de treinamento, enquanto nos Estados Unidos o foco é na adoção de 
ferramentas. O Brasil fica no meio termo”, diz Sergio Alexandre, diretor da PwC Advisor Services.  
 
A comprovação desse ponto está no fato de que 63% das empresas brasileiras informaram que 
possuem profissionais especializados e dedicados à segurança da informação, contra 59% dos 
americanos e 65% dos europeus.  
 
A tabulação do extenso questionário resultou em um calhamaço de planilhas. Se os números não 
mentem, eles podem criar algumas armadilhas, caso não sejam bem interpretados. “É como 
montar um quebra -cabeças com milhares de peças espalhadas num grande tabuleiro”, diz 
Alexandre. Boa parte dos números mostra, por exemplo, que houve progressos no tratamento das 
questões de segurança da informação nas empresas.  
 
Mas um olhar mais aguçado comprova que erros históricos ainda são cometidos. É público e 
notório que grande parte dos incidentes tem origem interna, devido a ações praticadas por 
funcionários ou colaboradores terceirizados, mas a maior fatia dos investimentos ainda é voltada 
para combater ataques externos, como vírus eletrônicos e hackers. 
 
Na pesquisa, 67% das empresas afirmaram que aumentaram os gastos com segurança da 
informação, que na média já representam 18% do orçamento total em TI. Este número é 10% 
superior ao registrado na pesquisa realizada em 2003.  
 
“As questões regulatórias e legais, como a lei americana Sarbanes-Oxley e o acordo financeiro 
internacional Basiléia 2, foram citadas como os principais responsáveis pelo aumento do 
investimento em segurança”, observa Alexandre, explicando que nesse processo as empresas 
procuram eliminar possíveis vulnerabilidades antes de passarem por auditorias. Como é preciso se 
enquadrar às normas de qualquer jeito, fica mais fácil justificar o incremento de recursos para a 
área. 
 



“Mesmo sendo uma lei americana, a Sarbanes-Oxley tem causado fortes impactos no Brasil, já 
que existem muitas subsidiárias atuando aqui, além de várias empresas nossas com ações nas 
Bolsas dos Estados Unidos”, completa o diretor da PwC Advisor Services. Vale lembrar que mesmo 
na Bovespa grande parte dos investidores é de origem americana e, sem dúvida, preferem 
investir em empresas com melhor gestão e maior transparência.  
 
Retorno do investimento 
 
É sempre difícil convencer CEOs e líderes de negócios sobre a necessidade de investir em 
ferramentas e processos, principalmente porque é praticamente impossível comprovar o retorno 
sobre esse investimento. O estudo realizado neste ano joga alguma luz ao dilema, apontando que 
36% das corporações afirmam não ter registrado nenhum prejuízo com incidentes de segurança.  
 
Na edição passada da pesquisa, esse percentual era inferior a 30%. Ao mesmo tempo, 64% 
disseram que não houve paralisação na rede ou se tiveram, ela foi menor do que quatro horas no 
último ano. “Os impactos com problemas de segurança estão menores por conta de um melhor 
gerenciamento. Por outro lado, ainda há dificuldades em mostrar que a empresa está mais 
segura, pois faltam métricas que mostrem isso de forma clara”, observa D’Andrea. 
 
O número de incidentes e o tempo parado são indicativos importantes do nível de segurança, mas 
a métrica não deve estar calcada apenas neles. “A empresa pode não estar detectando os 
incidentes, como roubo de informação, e achando que está segura”, observa o consultor. A queda 
nos incidentes tem explicação. Em geral, problemas com vírus eletrônicos são os que causam 
indisponibilidade do sistema e boa parte dos investimentos vem sendo direcionado justamente na 
segurança de borda e estrutura de rede. 
 
Pergunte a qualquer CSO ou CIO qual a origem da maior parte dos incidentes, se nos ataques 
externos, feitos por hackers, ou no público interno, como acessos indevidos de funcionários e até 
ex-funcionários. Todo mundo sabe, há anos, que o maior perigo está no pessoal interno.  
 
A pesquisa mostrou que 68% dos incidentes sofridos partiram de empregados – com ou sem 
intenção –, dos quais 32% por acesso formalmente concedido, ou seja, eles tinham permissão 
para fazer determinada operação, e 28% conseguiram o acesso à senha por pura adivinhação. 
Historicamente, os incidentes de segurança com origem em funcionários representam 70% dos 
casos. Pelo visto, a situação ainda não mudou. 
 
Então, por que os investimentos na segurança interna são bem menores, cerca de 30%, do que 
na segurança contra ataques externos (70%)? “Este é um fato que tem raízes culturais, seja aqui, 
nos Estados Unidos ou em outros países. Parece que é mais fácil justificar os investimentos 
quando se trata de sistemas contra ataques externos”, arrisca Alexandre. A pesquisa mostrou que 
as maiores ameaças à segurança são os empregados, com 68%, e os hackers, com 64%, em uma 
questão de múltipla escolha. Se o porcentual é tão próximo, os investimentos deveriam ser 
balanceados.  
 
Jorge Eduardo Perez, CSO (chief security officer) da montadora General Motors, tenta uma 
explicação para o fato. Assim como maior investimento não quer dizer, necessariamente, ma is 
segurança, mais gastos em sistemas de prevenção a ataques externos não quer dizer que o foco 
maior está nesse ponto. “A segurança de borda se faz com a compra de equipamentos e 
ferramentas, enquanto a interna tem outros componentes, como treinamento, campanhas e 
conscientização da importância do funcionário em agir com segurança. É um processo que 
demanda mais tempo do que dinheiro", observa Perez.  
 
Mas, se há lógica nesse raciocínio, isso não quer dizer que as corporações estejam fazendo a lição 
de casa de forma adequada. Aliás, a pesquisa mostra claramente que há vulnerabilidades 
gritantes em questões básicas da segurança interna, como o de gerenciamento de identidades.  



“O acesso não autorizado ainda é o grande vilão nesse quesito. Nada menos do que 94% das 
empresas admitiram que os funcionários possuem mais de um nome de usuário e senha, e 61% 
disseram que não possuem mecanismos de administração do ciclo de vida dos usuários”, observa 
Alexandre. 
 
Esses números são muito altos e de certa forma contraditórios em relação a outros revelados pela 
pesquisa. Por exemplo, 43% dos respondentes afirmaram possuir sistemas de “single sign on”, ou 
seja, aquele em que o usuário se conecta à rede com uma única senha, sendo que 17% utilizam 
biometria; 61% apresentam estrutura única de armazenamento; 39% possuem administração de 
usuários; e 35% tratam o controle e acesso por perfil, função e cargo. Naturalmente, ter um 
sistema instalado não significa que ele esteja plenamente em operação. Se dentro da empresa 
ainda não há cuidados com segurança, fora o problema é ainda maior, tanto que 59% dos 
respondentes disseram que não adotam os procedimentos da companhia no ambiente doméstico. 
Isso significa que, muito provavelmente, tem muito executivo levando trabalhos para casa e 
deixando suas informações vulneráveis.   
 
A caminho da maturidade 
 
Da mesma forma que a área de TI começa a se alinhar à estratégia de negócio da companhia e 
quer deixar de ser estritamente técnica para participar do corpo diretivo da empresa, a área de 
segurança também almeja trilhar o mesmo caminho, rompendo o cordão umbilical que a une com 
o setor de tecnologia – nada mais justo, já que nasceu dentro dela, mas quer ter vida própria.  
 
“Grande parte dos CSOs ainda se reporta aos CIOs e com isso perde visibilidade, pois é visto 
como um assunto técnico. Somente em empresas mais estruturadas os CSOs estão abaixo do 
presidente ou do CFO”, comenta D'Andrea, da PricewaterhouseCoopers. 
 
O executivo observa também que, apesar de 76% dos entrevistados afirmarem possuir políticas 
de segurança alinhadas à norma ISO 17799, a análise mais detalhada de outras questões aponta 
que, em muitos casos, essa política deve estar somente no papel, sem que haja um planejamento 
estruturado. “O que se vê muito são ações em cumprimento a alguma norma, sem que elas 
estejam priorizadas e casadas com a política da empresa. Não há objetivos e métricas 
adequadas”, comenta D’Andrea. 
 
Apesar de 52% dos respondentes dizerem que a maior barreira para se chegar a um bom nível de 
segurança está no orçamento apertado, D'Andrea afirma que o problema não reside somente no 
dinheiro. “Houve um aumento dos investimentos em segurança, mas 62% dos executivos 
desconfiam dos seus sistemas de segurança (18% não confiam e 44% confiam com reservas). 
Esses números permanecem iguais à pesquisa passada”, completa Alexandre, da PwC Advisor 
Services. 
 
 
Engenharia social 
O roubo de propriedade intelectual é apontado como a quinta maior ameaça às corporações 
 
Quando o assunto é segurança, muitas vezes é difícil responder as questões com precisão, já que 
a empresa pode estar sofrendo algum ataque sem que tenha conhecimento. Entre as maiores 
ameaças sofridas pelas corporações os exploits encabeçam a lista. Trata-se de programas que 
exploram vulnerabilidades de sistemas, abrindo portas para que os hackers possam invadir as 
redes. Sem dúvida, essa é uma ferramenta bem popular, muitas vezes disponibilizada na internet 
para qualquer usuário. Por essa razão é importante que a área de segurança tenha uma 
estratégia para validar e instalar as atualizações de segurança. Não é uma questão tão simples 
quanto parece, pois é preciso testar esses "remendos" para se ter certeza de que não haverá 
conflitos com os aplicativos, caso contrário, corre-se o risco de paralisar a rede.  
 



"A engenharia social é apontada como apenas a quinta maior ameaça às corporações, mas com 
certeza o perigo é bem maior e não está sendo percebido, tanto que apenas 6% das empresas 
brasileiras admitiram na pesquisa que foram vítimas de roubo de propriedade intelectual", 
observa D'Andrea, acrescentando que os casos de espionagem, roubos de identidades para ter 
acesso às informações, instalação de programas espiões nos computadores, escutas telefônicas 
etc., é maior do que se imagina e não é bem identificado na pesquisa, muitas vezes pelo fato de o 
executivo não saber que está sendo vítima. 
 
Há de se levar em conta, também, que casos de roubos de informações e prejuízos oriundos de 
falhas de segurança são mantidos sob sigilo e ninguém gosta de falar no assunto. Na sua opinião, 
a política de segurança da informação também deve abranger a segurança patrimonial, o que 
ainda não é muito comum.  
 
"Para testar o nível de segurança de nossos clientes, muitas vezes funcionários nossos se 
disfarçam de faxineiros e conseguem acesso às salas dos executivos sem que o pessoal da 
segurança perceba. Lá, eles conseguem informações em lixeiras, gavetas e computadores. Dessa 
forma, mostramos a fragilidade da segurança e sugerimos mudanças", comenta. 
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