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A
ÁREA DE SEGURANÇA DA IN-
formação tornou-se uma
das mais dinâmicas dentro
do ambiente corporativo.

Em um primeiro olhar às estatísticas
de 2005 sobre os ataques desferidos via
computador percebe-se que aparen-
temente as redes estão menos vulne-
ráveis. Mas o perigo está no ar, ainda
é grande, e apenas migra de um tipo
de incidente para outro.

Os números são do Cert.br (Cen-
tro de Estudos, Resposta e Treina-
mento de Incidentes de Segurança),
mantido pelo Comitê Gestor da
Internet Brasileiro, que recebe co-
municações espontâneas de adminis-
tradores de rede e usuários sobre in-
cidentes ocorridos. O número total
de casos baixou (veja o gráfico ao
lado), mas o número de fraudes (veja
os detalhes na ilustração das páginas
seguintes) aumentou espantosos
579% de 2004 para o ano passado.
As fraudes bancárias, particularmen-
te, evoluíram de 5% para 40% dos
incidentes reportados.

Não é por acaso, portanto, que o
esforço de deixar os ambientes empre-
sariais mais seguros e protegidos contra
fraudes e ataques ganha mais uma eta-
pa neste ano. Está prevista a chegada ao
Brasil, até o meio do ano, da ISO 27001,
que vai além do que já regia a ISO
17799, oferecendo certificação para
melhores práticas no campo do geren-
ciamento de sistemas das empresas.

Na prática, a NBR ISO IEC
27001 é a adequação da Associação
Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) ao conjunto de métricas e
códigos que foi publicado em Gene-
bra, em outubro do ano passado. Lá,
esses parâmetros levaram o nome de
ISO IEC 27001: 2005 - Informati-
on Technology: SecurityTechniques:

Information Security Management
Systems — Requirements. O nome
pomposo esconde uma norma bási-
ca e que está virando lei entre as em-
presas mais sensíveis à importância
dos cuidados com segurança dos da-
dos: cada vez mais esse procedimen-
to é visto como investimento, um

cuidado com o manuseio e a elimi-
nação de riscos de fraudes é elemen-
to fundamental. E, mais que isso,
tem valor de negócio. Quem confir-
ma esse princípio é o especialista
Edison Fontes, que também traba-
lha como gerente de segurança da
informação da Gtech Brasil. "Primei-

Proteção e investimento
e não despesa

diferencial de negócio e não mais
como despesa. E, com as métricas,
isso poderá ser padronizado.

Empresas pioneiras do mundo
financeiro e bancário, além de repre-
sentantes de outros segmentos, já
perceberam que, ao lidar com volu-
mes gigantescos de informações, o

ramente precisamos entender que a
segurança da informação existe por
causa do negócio, ela é um elemento
da estratégia do empreendimento",
afirma. "O negócio é estratégico pa-
ra a organização; a segurança deve
ser um dos elementos da cadeia de
sucesso desse empreendimento."
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segurança da informação

NO CENTRO DOS INVESTIMENTOS

Um grande grupo de empresas
já está de olho nas tendências de
investimento em segurança, de
acordo com estudo recente da con-
sultoria Frost & Sullivan. Antes de
se pensar que a preocupação se
limita aos países desenvolvidos, o
relatório aponta que os gastos com
segurança da informação na Amé-
rica Latina devem crescer cerca de
253% até 2011, perfazendo uma
movimentação próxima a US$ 371
milhões. O mesmo relatório indica
que o mercado latino-americano de
segurança de rede já investiu mais
de US$ 105,2 milhões somente em
2004. Desse total, o Brasil foi res-
ponsável por aproximadamente
US$ 48,9 milhões, cerca de 47%,
seguido pelo México, com 25% de
participação.

Segundo a consultoria, a ten-
dência é empresas adotarem solu-
ções integradas para proteção de

redes e dados, reunindo ferramen-
tas como antivírus, anti-spam, fi-
rewall e detector de intrusão. Essa
última ferramenta gerou receita de
aproximadamente US$ 33,3 mi-
lhões na América Latina em 2004,
com perspectiva de crescer 52%
até o final de 2006.

Para Manuel Albacoa, da DMR
Consulting, da mesma forma que há
preocupação nas empresas com
temas como Cobit ou Itil - funda-
mentalmente como resultado da Lei
Sarbanes-Oxley e das relações co-
merciais em nível global -, isso se
estenderá progressivamente ao
âmbito da segurança, sobretudo se
houver cada vez maior exigência de
legislação neste sentido. "O Brasil
é um país de grande potencial para
investimentos em segurança da in-
formação, este assunto vem cres-
cendo muito nos últimos três anos
aqui", conclui.

Fontes lembra ainda que, conquis-
tar uma certificação, como uma ISO,
é conseqüência de um trabalho feito.

Nesse caso, o processo de adoção de
melhores práticas envolvendo segu-
rança da informação passa por um
amplo conhecimento dos objetivos
internos da empresa interessada. Ge-
renciar a segurança, nesse contexto, é

a regra. Dependendo do tipo de ne-
gócio, a existência de segurança dos
dados pode ser um elemento funda-
mental ou apenas um valor agregado.

Isso pode ser entendido na com-
paração entre uma empresa de vare-
jo normal e outra na internet. Ou
uma que tenha as duas frentes. "Para

a que está na rede, a existência de
uma excelente segurança é funda-
mental para o negócio", exemplifica

Fontes. Afinal, os compradores fo-
gem se não sentirem confiança no
mecanismo de compra on-line. Essa

"criticidade" do negócio, como gos-
tam de chamar os especialistas, é que
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precisa ser compreendida antes da
tomada de qualquer decisão.

Manuel Alcoba, sócio-diretor da
DMR Consulting e responsável pela
área de TI da consultoria, reforça o
exemplo dado por Fontes, afirman-
do que o ramo on-line, um dos que
mais cresce no comércio e varejo, só
continuará nessa curva ascendente se
investir em segurança. Afinal, basta
fazer uma conta simples: quanto uma
entidade financeira perderia hoje se
sua imagem fosse denegrida por cau-
sa da falta de segurança da informa-
ção? Quanto custaria a perda de vá-
rios acionistas pelo fato do site desta
entidade financeira estar desconfigu-
rado ou até mesmo se o internet
banking for violado? O gasto com
segurança certamente compensa
qualquer um desses perigos.

A vez da ISO 27001
Eduardo Thuler, gerente de desen-

volvimento da Open CS - empresa

da área de segurança da informação
—, afirma que os passos sugeridos para
a obtenção da nova norma de cer-
tificação de segurança são: planejar,
executar, checar e agir. "Como a
segurança pode ser muito custosa,
o primeiro pré-requisito é a identi-
ficação do que deve ser protegido,
também chamado de ativo e quais
são os riscos a que este ativo está su-
jeito", pontua.

Para Thuler, ainda, o principal ob-
jetivo de métricas e certificações é aju-
dar uma empresa a fazer urna auto-
analise com critérios externos. Uma
análise feita a partir de critérios subje-
tivos pode sempre ser falha e não iden-
tificar pontos relevantes devido à falta
de experiência dos membros da equi-
pe em alguma área específica de co-
nhecimento. Contudo, ele destaca o
cuidado para que essa certificação não
vire modismo. "As certificações de qua-
lidade e ambiental ganharam um for-
te apelo de marketing. Não acredito

que a procura deva ocorrer com tanta
intensidade com as normas de segu-
rança — com exceção talvez nas áreas
de negócio específicas como financei-
ra, médica ou consultoria-, mas é bom
tomar cuidado para que não vire um
modismo barato", comenta.

EDISON FRANÇA: "Segurança é
elemento da cadeia de sucesso"

www.revistarazao.com.br RAZÃO CONTÁBIL 65



segurança da informação

UM POR TODOS...

Para chegar à certificação em
segurança da informação, um lon-
go caminho precisa ser seguido
em planejamento e transforma-
ção das práticas da empresa in-
teressada. Um dos assuntos mais
complicados de se resolver é o
aspecto da cultura, hábitos e com-
portamentos dos funcionários.
De olho nesse assunto "sensível",
Edison Fontes, que tem várias cer-
tificações profissionais e grande
experiência profissional na área de
segurança, resolveu fazer um livro
voltando ao tema.

Segurança da Informação - o
usuário faz a diferença! (Editora
Saraiva, 2005), é o segundo livro
do especialista e discute a impor-
tância da conscientização dos
usuários no processo de qualifi-
cação da segurança corporativa.
Fontes comenta que a intenção da
obra é esclarecer para cada cola-
borador os principais aspectos
dessa proteção e prepará-lo para
pensar e agir, em sua rotina de
vida, de forma a garantir a segu-
rança da informação da organiza-
ção. Mais que tática de RH, essa
mudança comportamental tem
peso duplo na hora de obter as
certificações julgadas estratégi-
cas ao negócio de uma empresa.

O tratamento e proteção da infor-
mação é um dos fatores fundamen-
tais de sucesso para que uma empresa
tenha a confiabilidade e sigilo adequado
à sua informação. Fontes novamente
argumenta que existem premissas para
ajudar nesse trabalho. A principal delas
é a necessidade de se liberar a infor-
mação apenas para o usuário que vai
necessitar da mesma para o desem-
penho das suas funções profissionais
na organização.

Para que esse princípio funcione
adequadamente é necessário definir

o departamento de tecnologia que cui-
da de questões relativas à segurança. O
que Fontes propõe é que, por exem-
plo, o diretor financeiro seja o gestor
de informação do seu departamento.
"Afinal, ninguém melhor do que o di-
retor daquela área para saber o que deve
ou não ser liberado como informação
para o seu setor", afirma. No entanto,
é preciso um bom treinamento tanto
para que o profissional se adeqüe às suas
novas funções quanto para que os fun-
cionários aceitem esse cargo e traba-
lhem cooperativamente com ele.

o profissional que será o gestor da
informação dentro de cada empresa.
Esse profissional é quem terá o po-
der de liberar — ou não — a informa-
ção para qualquer usuário que soli-
citá-la. Aí é que vem a ligação com o
negócio e com as demais áreas da
organização. "Não é o gerente ou
diretor de segurança e muito menos
o CIO quem vai ser o gestor da in-
formação", segundo Fontes.

O problema é que isso pode criar
problemas de relacionamento dentro
de uma empresa. Tradicionalmente, é

Alcoba concorda com Fontes:
"As empresas brasileiras estão cada
vez mais preocupadas com a segu-
rança da informação, mas como
já foi dito, ainda é uma área que
está em crescimento", pontua.
É preciso que, além da busca de-
senfreada por certificações, as em-
presas aprendam a gerenciar e a
garantir a segurança de suas infor-
mações. Afinal, o mundo contem-
porâneo vive a era da informação e
nenhum ativo tem tanto valor nos
dias de hoje quanto ela.
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