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Analise de riscos garante
sobrevivência de empresa

Coda vez mais organizações
brasileiras se empenham em
identificar seu grau de exposição
em relação às ameaças que po-
dem afetar sua estabilidade. Ris-
cos como vulneràbilidades tec-
nológicas, operacionais e finan-
ceiras podem comprometer se-
riamente o trabalho de uma
companhia e saber combater es-
sas ameaças é um dever dos
gestores de Tecnologia da In-
formação (TI) de empresas de
todo tipo de porte.

Já se sabe que a Tecnologia da
Informação impulsiona os ne-
gócios das organizações, mas is-
so se mostra com mais eficiência
principalmente quando seu uso
está vinculado a medidas de pro-
teção de dados corporativos. Ê
sob essa perspectiva que a de-
finição de um plano
proativo de segurança
da informação deixa
de ter um custo se-
cundário para se tor-
nar um investimento
para assegurar a so-
brevivência da orga-
nização e a continui-
dade dos negócios.

Contudo, adotar Antônio
um plano proativo de combate
aos incidentes de segurança tem
se mostrado um exercício inin-
terrupto para os departamentos
de TI das empresas. Através do
gerenciamento desses riscos,
além da redução da probabi-
lidade de novos incidentes de
segurança, as empresas ganham
ao impedir ataques antes que eles
ocorram Atualmente os ataques
são realizados com uma freqüên-
cia cada vez maior e exigem
respostas cada vez mais rápidas,
num ambiente em que continua-
mente são descobertas novas vul-
nerabilidades. Gestores de tec-
nologia têm a obrigação de im-
pedir que incidentes de segu-
rança afetem os negócios da
empresa e de tentarem reduzir ao
máximo a possibilidade de que
ocorram falhas de segurança.

Para esse tipo de tarefa, no
entanto, há de se ter um mi-
nucioso estudo para descobrir
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onde estão todas as brechas nos
processos de negócios que sus-
tentam a organização. Para issot

os executivos que respondem pela
área de TI devem avaliar as
vulnerabilidades dos componen-
tes de tecnologia relacionados a
cada processo pois, para protegê-
los, devem primeiro conhecê-los
totalmente.

Analisar as vulnerabilidades
de uma empresa não significa
passar um scanner automático na
rede. As ameaças devem ser ava-
liadas metodologicamente tendo
sempre como referência os ativos
da empresa, não só tecnológicos
como humanos e processuais. As-
sim, pode-se identificar quais
controles devem ser implemen-
tados em curto, médio e longo
prazo, valorizando os ativos das

empresas através de
investimentos adequa-
dos.

Uma análise de ris-
cos, que engloba a
análise de vulnerabi-
lidades, deve ser feita
preferencialmente an-
tes da realização de
um novo investimento,

Loureiro seja ele um novo pro-
jeto, desenvolvimento de uma fer-
ramenta, parceria ou um novo
processo de negócio. Em todos os
casos, o mapeamento e a iden-
tificação de todos os requisitos do
negócio têm de ser detalhados e
assegurados previamente. Para
que esse processo seja validado, é
preciso o envolvimento de pro-
fissionais em análise de riscos
com experiência no mercado e
especialistas no negócio da em-
presa, pois sem a participação da
equipe interna é comum que al-
gumas falhas particulares não
sejam detectadas.*

E um projeto que exige agi-
lidade em sua conclusão, prin-
cipalmente em ambientes dinâ-
micos em que a tecnologia pode
mudar muito rapidamente, por-
que ao final de sua apuração ele
já pode estar desatualizado e não
corresponder ao estado atual da
organiz&ção. Mas, as empresas
que tratam de conhecer seus ris-
cos sempre ganham em mobi-
lidade e em competitividade, já
que solidificam sua informação
corporativa.
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