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Gerenciando
riscos Não há milagres nem

soluções definitivas para
os riscos aos quais se
expõem as companhias.
Para ser eficiente, a
segurança da informação
deve ser gerenciada

A importância estratégica da
segurança faz com que
iniciativas aventureiras sejam
prontamente descartadas. Na
realidade atual, a preocupação
é com a gerência de segurança.

O Seminário ícaro de
Gerência de Segurança,
realizado em novembro em
São Paulo, reuniu especialistas
da área para discutir o
panorama atual. As palestras
foram pontuadas pela
diferença entre a visão
estratégica de segurança
atual e a antiga e errônea
crença de que a tecnologia
poderia oferecer, sozinha,
proteção total.

Segundo Patricia Peck,
advogada especializada em
direito digital e palestrante do
evento, parte do segredo é
incutir as regras dentro do
próprio negócio. "Fazer a regra

do jogo dentro do jogo",
resume ela, que já trabalhou
com desenvolvimento de
games. Para a advogada, as
novas regras trazidas pela lei
Sarbannes-Oxley, por
exemplo, pressionam as
empresas a adotar medidas
de cautela, conscientização,
otimização de processos.
A empresa que não se adaptar
às novas regras estará
inevitavelmente fora do jogo,
já que é cada vez mais difícil
fazer negócios sem estar
em conformidade com as
leis internacionais.

Parte dos esforços
para se adequar às novas
regulamentações passa pela
gestão de riscos. Esse conceito
reforça a idéia segundo a qual
riscos não são eliminados, mas,
sim, gerenciados. Pode-se fazer
uma analogia com o cotidiano:



80

ao sair de casa, qualquer
pessoa está ciente dos riscos
que corre. Ela pode ser
assaltada, atropelada, atingida
por um raio. A decisão de sair
de casa mesmo assim passa
pela probabilidade de que
cada um desses riscos se
concretize. Para não ser
assaltada, a pessoa evita certos
lugares, anda com atenção,
trava as portas do carro. Para
não ser atropelada, atravessa
na faixa de pedestres, olha para
os lados. Quanto ao raio, a
probabilidade é tão pequena
que pode ser ignorada.

A gestão de riscos
funciona da mesma forma.
Em sua palestra, Antônio
Cocurullo, diretor da área
de gestão de riscos da
PricewaterhouseCoopers,
falou sobre análise de riscos.
Resumidamente, o trabalho
consiste em listar os riscos
possíveis, analisar a
probabilidade de cada um, e
apontar as medidas próprias
para diminuí-los. O esforço não
pára no relatório final: após a
conclusão, a consultoria volta
ao ponto inicial para analisar os
riscos residuais e submetê-los
ao mesmo processo. "É um
trabalho de melhoria
constante", resume Cocurullo.

Essa melhoria constante só
ocorre quando se adota a
abordagem atual de segurança.
0 presidente da ícaro
Technologies, Kleber Stroeh,
faz uma comparação com
acontecimentos da II Guerra
Mundial. Preocupada com o
apetite dos nazistas por mais
territórios, a França fechou
suas fronteiras com a
Alemanha, adotando a
estratégia de trincheiras da
1 Guerra. Não adiantou nada: o
exército de Hitler escolheu um
caminho alternativo, invadindo
a partir dos Países Baixos. Por
outro lado, a Grã-Bretanha
resolveu investir em
inteligência, processos
padronizados, comunicações
afinadas, coordenação de
atividades. Em seis anos de
guerra, nenhum nazista pisou
na ilha.

Fechando a fronteira, a
França sentia-se segura. A
Inglaterra, por outro lado,
conhecia os riscos e optou por
gerenciá-los. Essa abordagem é
a mais adequada para a
segurança da informação nos
dias de hoje: fechar as portas
do firewall e julgar que assim
a empresa está segura é um
erro que pode custar milhões e
até mesmo a existência da

companhia. O mundo de hoje
exige que os riscos sejam
admitidos como reais,
analisados e gerenciados. Por
incrível que pareça, ainda há
quem pense que o ideal seria
livrar totalmente a empresa de
riscos, "fazer negócios sem
riscos? Melhor fechar as
portas", analisa Cocurullo.


