
FIM DO EMPURRA-EMPURRA
Adotar sistemas para monitorar o fluxo de informações está nos planos da maioria
das grandes empresas. Mas não é tarefa apenas para as equipes de TI
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esquisas indicam que a

maioria das companhias

- se não todas elas - estão
preocupadas com a segurança das

informações críticas para o seu ne-

gócio. E, se ainda não têm, preten-

dem implantar sistemas de contro-

le de e-mail de seus funcionários.

Números da Pricewaterhou-

seCoopers (PwC), por exemplo, in-

dicam que cerca de 30% das gran-

des empresas em todo o mundo já

possuem algum processo de moni-

toramento do fluxo de informações

implantado."É um tema ao qual as

empresas vêm dedicando aten-

ção", afirma Antônio Gesteira, ge-

rente-executivo de tecnologia e se-

gurança da informação da PwC. O

especialista diz que os 70% restan-

tes buscam implantar ou aprimo-

rar as ferramentas de segurança

atualmente em operação. Ou seja,

todas elas pensam no assunto.

Outro estudo, este da empre-

sa de segurança Proofpoint, apon-

ta que 63% das companhias nos

Estados Unidos querem monito-

rar os e-mails de seus emprega-

dos. Segundo o levantamento,

36,1% delas já monitoram e-mails

atualmente. Outro dado revelado

pela pesquisa é que 35% das com-

panhias investigaram suspeitas de

vazamento de informações nos

últimos 12 meses.

Se por um lado os números

evidenciam a necessidade de pre-

servar as informações vitais para a

empresa, por outro eles criam uma

discussão dentro das organiza-

ções. De quem é a responsabilida-

de pelos processos ligados a essa

gestão de dados? Na hora de de-

finir, começa o jogo de empurra.

Os especialistas, por sua vez,

são enfáticos ao dizer que a res-

ponsabilidade não cabe apenas

ao departamento de TI, mas tam-

bém às áreas de recursos huma-

nos, jurídica e de segurança da in-

formação, entre outras. A orienta-

"Governança no Santander
visa ao bem-estar dos bons
ção e conscientização dos funcio-

nários é o primeiro passo, de

acordo com a advogada Thaís

Cordeiro, do escritório Trevisioli

Advogados Associados."É funda-

mental orientar os funcionários

no sentido de que e-mail é meio

de prova", explica Thaís.
"Todo funcionário admitido

no Trevisioli assina um documen-

Alberto Fávero,

to em que toma conhecimento de
que os computadores da empresa
são de uso corporativo e instru-
mento monitorado", conta Paulo
Morita, responsável pela área de
TI do escritório de advocacia. Se-
gundo Morita, todos os e-mails
que entram e saem da empresa
são monitorados."A leitura dos e-
mails é aleatória. Feita em média

uma vez ao dia por um funcioná-
rio ligado à área de tecnologia",
detalha o executivo.

A Fecomercio (Federação do
Comércio do Estado de São Pau-
lo) prepara uma cartilha sobre a
questão do gerenciamento do flu-
xo de informações dentro das em-
presas para seus associados. O ad-
vogado Renato Opice Blum, pre-
sidente do conselho de comércio
eletrônico da entidade, conta que
as sugestões incluem que o moni-
toramento seja feito com base em
um regulamento de segurança da
informação, e este deve estar atre-
lado aos contratos de trabalho dos
funcionários."O regulamento de-
ve determinar como esse controle
será feito, quem cuidará dele, se
haverá software automático por
trás e se o conteúdo ficará arqui-
vado", aconselha Opice Blum.

A questão da ética e invasão
de privacidade é página virada pa-
ra Opice Blum. Apesar das dicas, o
advogado defende que o monito-
ramento pode ser feito indepen-
dentemente de regulamentações,
uma vez que a empresa responde
pelos atos tomados por seus fun-
cionários, e corre o risco de res-
ponder por suas ações.

TAREFA MULTIDISCIPLINAR

Com regulamentação ou sem ela,
a operacionalização do gerencia-
mento do fluxo de iríformações
nas corporações é uma tarefa
multidisciplinar. De acordo com
Gesteira, da PwC, o processo de-
ve envolver as equipes de segu-
rança e tecnologia da informação
e os departamentos de recursos
humanos e jurídico, entre outros.
"A formalização do processo, da
infra-estrutura e da maneira co-
mo as exceções ou incidentes de
segurança serão tratados é im-
prescindível", destaca o especia-
lista. Gesteira dá o alerta para as
organizações: "Não queira adotar
medidas paliativas ou amadoras
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porque o prejuízo pode ser muito
maior. A empresa precisa estar
preparada para responder a qual-
quer incidente."

Opice Blum sugere que a ati-
vidade de monitoramento seja
conduzida por um profissional do
departamento jurídico, mas admi-
te que é aconselhável que esse
profissional detenha também co-
nhecimentos de tecnologia da in-
formação. E se a regulamentação
deve ser atrelada ao contrato de
trabalho do profissional, o RH en-
tra em ação.

O ideal é que não exista jogo
de empurra. Para Alberto Evandro
Fávero, CSO do banco Santander
Banespa, nada mudou na relação
entre esses departamentos."A re-
lação entre as áreas é a mesma. A
diferença é que hoje elas estão
municiadas com ferramentas tec-
nológicas", explica. Para o execu-
tivo, o e-mail é uma ferramenta
utilizada hoje para os mais diver-
sos tipos de comunicação. Desde
chamar o colega lá de cima para
tomar um café até mandar um
contrato para o cliente."Não con-
trolar essa comunicação é um ris-
co muito grande", alerta.

De acordo com o CSO, o San-
tander adota uma política de mo-
nitoramento de e-mails de seus
funcionários. Para ele, o primeiro
passo é declarar formalmente aos
funcionários como devem usar as
ferramentas concedidas a eles pe-
la empresa. "A política deve con-
siderar um padrão de comporta-
mento baseado em um código de
ética", diz.

Uma vez estabelecidas as
normas, os desvios devem ser
controlados. Fávero revela que o
Santander conta com softwares
poderosos de monitoração. As so-
luções são bem calibradas e con-
figuradas de forma a filtrar e-
mails de conteúdo suspeito.

Se há quem defenda que o
uso dos computadores corporati-
vos deva restringir-se para fins
profissionais, Fávero diz que a
privacidade dos funcionários é
sim considerada pelo banco na
hora de monitorar as mensagens
eletrônicas. O CSO diz que o uso
esporádico e responsável para
fins pessoais é permitido. "Seria

uma perda de produtividade im-
pedir o uso do e-mail e do telefo-
ne para fins pessoais", afirma Fá-
vero."O alto padrão de governan-
ça corporativa no Santander visa
ao bem-estar dos bons", explica.

Fávero conta que os profis-
sionais da instituição trocam cer-
ca de 2 milhões de e-mails por dia
útil. "Uma quantidade insignifi-
cante dessas mensagens é filtrada
pela ferramenta de segurança",
conta, atribuindo o baixo número

vela que a companhia ataca dife-
rentes alvos quando a questão é a
segurança da informação. "De
acordo com o modelo de gover-
nança da Vale, temos um plano de
segurança que engloba desde a
contingência dos dados da com-
panhia até o monitoramento do
correio eletrônico e inibições a
ações ilegais", afirma a diretora.

A CVRD estabelece políticas
determinando aquilo que pode e o
que não pode ser feito com os equi-

A responsabilidade pela
segurança dos dados não
cabe apenas à área de TI

à boa configuração do aplicativo.
"Ler todos os e-mails é impossí-
vel e antiético. O profissional que
monitora essas mensagens sequer
sabe de quem ela é. Ele apenas a
encaminha para uma área de ins-
peção, que avalia o seu conteúdo",
explica o CSO.

Na Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD), a preocupação com
a segurança da informação está di-
retamente relacionada ao modelo
de governança da empresa, de
acordo com Adriana Peixoto Fer-
reira, diretora do departamento de
tecnologia da informação. Ela re-

pamentos da empresa. Segundo
Adriana, todos os funcionários da
Vale assinam um termo assumindo
que sabem o que é permitido fazer
com as ferramentas da companhia.

QUEM É O DONO DE QUEM

Visando preservar os dados críti-
cos para o seu negócio, a compa-
nhia ainda adota o conceito de do-
nos da informação. Cada um de-
termina quem tem autorização
para ver a sua informação. Antes
de dar o caminho para um deter-
minado documento, é preciso
consultar o dono da informação.

"Há uma série de processos
dando suporte a esta política",
afirma Adriana. Ela explica que
um help desk dispara o procedi-
mento para dar acesso a determi-
nadas informações. De acordo
com a diretora, dos sistemas de
transações às informações grava-
das nos servidores, tudo passa
por esse processo. A advogada
Thaís, do Trevisioli, conta que lá
também as alterações em docu-
mentos são controladas."O aces-
so é controlado por senhas, bem
como a inserção de dados nesses
arquivos", diz.

Gesteira, da PwC, concorda
com a eficácia do modelo."Embo-
ra ainda seja uma prática que vá
levar mais tempo para ser adota-
da em massa, definir o dono da
informação é importante", diz o
gerente de segurança, acrescen-
tando que os documentos devem
ser devidamente rotulados como
"de uso público", "confidencial"
ou "uso interno".

Ferramentas, políticas e me-
todologias à parte, o que pre-
valece nas organizações atual-
mente é mesmo o bom senso.
Tanto na hora de usar os equipa-
mentos corporativos quanto na
hora de investigar e monitorar o
fluxo das informações trocadas
pelos funcionários. 




