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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

O conceito de proteção de dados, suas várias implicações e as diversas experiências 
de implementação de formas de evitar o uso indevido e criminoso de informações  
foi a pauta do 50° Fórum de TIC Dataprev, que reuniu representantes da Dataprev,  
do INSS, do Banco do Brasil, do TCU e da SNIA (Storage Network Industry Association), 
que trabalha com segurança de dados. 

Boa leitura!
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Conceituação: proteção de dados

Fábio Araújo ¹
Storage Network Insdustry Association – SNIA

A Storage Network Insdustry Association – SNIA trabalha com a segurança de da-
dos, não podemos perder informações. A Dataprev é gigante, tem muitas bases 
e informações sigilosas que devem ser protegidas do uso indevido. Através da 
SNIA podemos saber como opera a segurança dentro do mundo de Mobile. Exis-
tem números que nos mostram quantas pessoas acessam as bases x ou y? An-
tes de ter essa resposta, vamos entender o que é a SNIA. Conhecida como órgão 
sem fins lucrativos, participa do mercado mundial de armazenamento de dados. 
São mais de 400 membros integrantes nesse ambiente. Sua missão é trazer 
as melhores bases e informações para os seus membros como, por exemplo, a 
Dataprev. Lidera a indústria de armazenamento de dados no mundo, apoiando 
o seu desenvolvimento. A principal missão da SNIA é ser o conselheiro técnico 
de  decisões. É também o  catalisador do desenvolvimento dos nossos recur-
sos e da adoção de normas para armazenamento e tecnologia da informação. 
O catalisador traz as informações trabalhadas e e as devolvem respondidas. O 
SNIA não trata apenas de armazenamento, mas de toda a parte de tecnologia 
da informação no mercado atual. Destaca-se em relação a armazenamento, te-
nho empresas como IBM e HP. São os maiores membros dentro desse merca-
do. A SNIA tem aproximadamente 4 mil e 200 membros ativos, sejam pessoas, 
empresas, organizações e entidades educacionais, entre outros. A SNIA possui 
400 organizações integradas. São 48 mil usuários de TI e que são formadores de 
opinião dentro do mercado de armazenamento de dados. Atualmente, são dois 
mil e 500 profissionais certificados no mundo, com desde certificações básicas a 
certificações mais avançadas, possuindo o maior nível de certificação no merca-
do. Temos a segurança das informações de dados dentro do ambiente de Mobile. 
Temos informações que podem ser utilizadas por outras pessoas internamente, 
mas existem as informações que não podem ser utilizadas por pessoas de forma 
externa. Como podemos evitar? 

Existem tecnologias para fazer esse tipo de nivelamento de quem pode ou não 
pode. É possível carregar as informações do INSS no smartphone, assim como 
utilizá-la de forma útil dentro do mercado. Podemos, através do smartphone, 
acessar as bases de dados do INSS. Podemos trazer o próprio instrumento de 
trabalho para dentro da organização, mas também junto desse instrumento po-
demos trazer problema. Porque é possível levar informações do ambiente de 
trabalho para fora. Portanto, a segurança dos dados se faz necessária. Temos 
informações da base de dados do Prisma e de  outras bases que estão dentro 
do INSS e precisam ter segurança. Em que momento podemos fazer a criptogra-
fia dos dados? Em que local utilizamos essa informação? Como utilizamos essa 
informação? Devem ser feitas replicação das bases? Quando devemos fazer a 
replicação das bases de um lado para o outro? Essa replicação é segura? A repli-

¹ Consultor de TI
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cação está sendo feita de forma íntegra? Essas perguntas possibilitam observar 
que o mercado atual de tecnologia da informação voltado para a segurança não 
é eficaz. A utilização do Firewall, equipamento com portas de definições autori-
zando entrada e saída, está deixando de existir. Por exemplo: a informação do 
Skype e do Facebook escolhe a porta específica sempre? Não escolhe. É possível 
escolher outra porta para sair do Skype. Podendo escolher a porta segura. Por-
tanto, é preciso haver a mudança. 31% dos profissionais questionados pela SNIA 
reconheceram  que seus perímetros foram avaliados e violados. Somente 19%  
estão confiantes que o setor de segurança de rede é capaz de detectar e impedir 
violações. Então, pensando assim, sabemos que a rede pode ser violada. Preci-
samos ter em mente que nossos sistemas podem ser invadidos e precisamos 
estar preparados para nos defender. 

A National Security Agency (NSA) dos Estados Unidos investem US$ 2,3 bilhões 
com a segurança. Precisamos ter o mesmo investimento. Atualmente, nós in-
vestimos R$ 7 milhões, mas, a partir do momento em que sabemos que pode-
mos ser invadidos, precisamos mudar o conceito e nos prevenirmos. 59% disse-
ram que, se uma violação ocorrer no perímetro da rede, os dados de alto valor 
não estão seguros. Se uma empresa é invadida, provavelmente os dados foram 
roubados. O restante são aquelas violações deny of service que, simplesmen-
te, derrubam o site. 66% acreditam que irão sofrer uma invasão nos próximos 
três anos. E, de fato, é verdade. A base de dados da Dataprev é gigantesca, são 
inúmeras informações e bases sigilosas. Precisamos acreditar que sofreremos 
uma invasão e precisamos estar seguros. 95% continuam investindo na mesma 
estratégia de segurança de dados. A SNIA realizou a pesquisa dentro de um 
mercado de, aproximadamente, 400 empresas que disseram o seguinte: 95% 
continuam investindo em empregar as mesmas estratégias; 35% sabem que 
seus investimentos em segurança estão sendo implantados nas tecnologias 
erradas. De certa forma, das 400 empresas, 35% falam que estão comprando 
para atuar em uma área específica, mas não é possível resolver o problema. De 
forma geral, s pessoas estão comprando as mesmas tecnologias que não estão 
dando certo. 20% não conferem os seus dados pessoais nas  próprias redes. Os 
dados precisam ser protegidos.

As informações classificadas como de empresas do governo, militar e de inte-
ligência precisam estar seguras. Quanto vale o registro de quatro milhões? De-
pende do órgão. Muitos questionam se é necessário proteger a base de dados. 
Acreditam que outras pessoas possam fazer testes e lucrar com essa questão. 
As informações confidenciais, propriedade intelectual, precisam ser protegidas. 
Algumas informações como, por exemplo, do Gmail e do Hotmai, estão fora do 
Brasil e seguem outros modelos de colaboração. As informações que constam 
podem ser dados críticos. Como identifico essa questão? As informações das 
bases de dados de usuários são bases de dados críticas, são as informações dos 
cidadãos. Será que a base de dados de arquivos de e-mail pessoal é uma base 
relevante? Não, então não precisa proteger o usuário, não gasta base de dados, 
sua área de armazenamento de dados não cresce por conta desse fato. Onde 
estão os dados críticos? Onde residem? Dentro do usuário. Onde os dados críti-
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cos existem? Dentro dos equipamentos móveis. Será que dentro do telefone que 
utilizamos nesse momento não existe algum dado crítico? Informação crítica? 
Informações como e-mail, troca de e-mail pessoal, troca de e-mail coorporativo, 
enfim, temos o dado crítico dentro do telefone. E se perdemos esse telefone? 
Está criptografado? Se adquirirmos essa informação  dentro do smartphone, po-
demos entender que o dado crítico está público e é fácil roubar o telefone. 

Alguns anos atrás, roubaram alguns notebooks da Petrobras. O ladrão não tinha 
noção do valor que havia dentro daqueles notebooks. Em seu pensamento o valor 
era de R$ 2 mil. Se esse notebook fosse vendido, para algum concorrente poderia 
ser vendido pelo valor de US$ 20 milhões. O que custa US$ 20 milhões? Aquele 
computador? Não, os dados que estão dentro daquele computador. Atualmente, 
qual é o valor do seu telefone? Depende, cada telefone tem um valor. Portanto, os 
dados móveis estão dentro desse processo de dados críticos. O armazenamento 
dos dados móveis estão em todos os lugares e raramente seguros. Passamos a 
utilizar os dados em qualquer lugar. 80% de todas as invasões feitas nos órgãos 
públicos e privados são violações reais vindas da própria rede. Dados móveis são 
problemáticos, porque copiamos e movemos dados do data center. Precisamos 
copiar arquivos de um lado para o outro e esses arquivos estão sendo trafegados 
na rede por uma nuvem, por dentro de uma radiofrequência que as pessoas po-
dem identificar. Precisamos aceitar que a rede poderá sofrer invasões, tanto em 
casa, como fora. Uma fonte conhecida é a sua maior ameaça. É natural entender 
que, se tivermos algum problema de invasão, devemos procurar dentro de casa. 
Podemos ter uma pessoa de fora acessando o computador por dentro e pegan-
do informações do servidor, storage, mainframe. Diferentes categorias de dados 
precisam ter esquemas de proteção diferentes é obvio, é necessário modificar a 
capacidade de obter relatório. É  importante observar se há ferramentas através 
ds quais podemos identificar quem modificou o dado e gravou - e quando esse 
dado foi gravado. Alerta centralizado, a criptografia de arquivo não pode ter êxito 
sem autenticação totalmente integrada com a base de dados de acesso ao usu-
ário. Por último, devemos nos proteger quanto às violações. Esse documento foi 
elaborado pelo Chris Winter, consultor membro da Couch da SNIA. 
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DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Conceituação: Proteção de dados Fábio Araújo

Cesar – Dataprev: Pela sua experiência, como po-
demos colocar essa criptografia de dados dentro do 
processo de trabalho, sem que ocorra o atraso do 
trabalho e a perda da produtividade, especialmente,  
no caso específico do funcionário e do trabalhador 
que acessa aquele dado?

Fábio Araújo – SNIA: O perímetro atual precisa ser 
identificado. O dado relevante precisa ser cripto-
grafado. Se o computador ou notebook, ou mesmo 
a carteira de qualquer indivíduo, é roubado imedia-
tamente é aberto um Boletim de Ocorrência. Teo-
ricamente, serão identificados quais pontos im-
portantes estavam dentro da carteira. O perímetro 
funciona exatamente dessa forma. Uma vez que 
identificado os dados relevantes, precisamos fazer 
a mineração dessa informação. Ou seja,  precisamos 
identificar os dados relevantes. 

 Interlocutor não identificado: Eu acho que a crip-
tografia é bem importante. Está um pouco à frente 
da proteção que a gente tem usado dentro da Da-
taprev. O maior problema de se utilizar criptografia 
em sistemas para a proteção de dados é a questão 
de gerenciamento da infraestrutura de criptografia 
e, principalmente, com relação a perda de senha ou 
da chave criptográfica. Eu passei um sufoco recen-
temente. Todos os meus dispositivos são criptogra-
fados. Eu comprei um notebook novo, coloquei uma 
senha diferente das que eu já tinha e criptografei 
o disco do notebook. Ele ficou ligado muito tempo, 
você só bota para dormir e abre na hora que você 
vai usar. Ele não pedia a senha porque estava ligado 
durante muito tempo. Passou 15 dias, eu desliguei 
e, depois, liguei de novo, não lembrava a senha e 
passei um sufoco. Eu tive que pegar um papel, es-
crever mais de 40 senhas que eu já usei na minha 
vida e tentar uma por uma até conseguir identifi-
car a que dava  acesso aos meus dados. Usando a 
criptografia, a discussão que eu penso é a seguinte: 
como você vai explicar para um ministro, para um 
secretário, executivo, para um presidente ou para 
um diretor que ele perdeu todos os e-mails, tudo o 
que ele tinha no sistema, porque esqueceu a chave 
dele. Como a gente consegue trazer essa realidade 

da criptografia, que é algo muito importante, mas 
minimizando os impactos negativos. É isso que eu 
gostaria de entender um pouco mais.

Fábio Araújo – SNIA: Existe o processo chamado 
ransomware, em que os dados de outra pessoa fica 
sobre o comando de outra. Como podemos expli-
car essa situação para o gabinete do presidente? 
Atualmente, a criptografia de dados tem que estar 
no iPad, iPhone, notebook, tablet, ou seja, quaisquer 
que sejam os caminhos por onde aquela pessoa 
anda, aquele dado precisa estar criptografado. A 
criptografia de dados é o tema de discussão mais 
relevante no mercado de computação e seguran-
ça do mundo. A segurança e a criptografia podem 
ser quebradas com dois ou três processos ou com 
30, 40 anos de tentativas. O mesmo notebook pode 
ser usado por outra pessoa por dez anos ou cinco 
minutos para acessar os dados. A variável é gran-
de. Os dados devem ser criptografados utilizando 
a chave do Token que anda junto com o presidente. 
Caso esse Token seja perdido, dentro do ambiente 
gestacional tem que haver o Token reserva. Não 
adianta criptografar os dados e deixar para uma só 
pessoa. Parte do princípio que o presidente pode 
esquecer o Token. 

Interlocutor não identificado: Só para ver se en-
tendi o raciocínio, a ideia seria você associar à pes-
soa a utilização de um Token, ele ter uma cópia e 
manter uma cópia reserva num cofre, enfim, em al-
gum local seguro. E, além do Token, haver um dado 
pessoal que só ele saiba para poder fazer a auten-
ticação correta, porque se  outra pessoa pegar o 
Token não vai conseguir acesso.

Fábio Araújo – SNIA: Existem algumas criptografias 
com softwares que são abertas, por exemplo, True-
Crypt, que pede uma senha de 20 caracteres. Como 
é possível gravar uma senha de 20 caracteres? É ne-
cessário um texto só para isso. E, se esse texto for 
esquecido, passamos a utilizar o BitLocker do Win-
dows 8 para fazer criptografia. Funciona da mesma 
forma. Utilizamos o pendrive biométrico e, ao colocar 
o pendrive, passamos o dedo e temos acesso à má-
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quina. A chave está dentro do pendrive, mas só abre 
o pendrive se a pessoa tiver acesso biométrico. 

João Paulo – Serpro:  Como está sendo a experiên-
cia com trabalho de dados em nuvem? Quais têm 
sido as maiores vulnerabilidades nesses armaze-
namentos? Já que temos grandes volumes de in-
formações armazenados, informações pessoais e 
negociais, partes dessas vulnerabilidades estão nas 
mãos dos usuários que manipulam as informações. 
Os profissionais da área de serviço de informação, 
não possuem conhecimento de toda informação re-
levante que contém na nuvem. Como tem sido essa 
experiência no mercado de  dados em nuvem?

Fábio Araújo – SNIA: O Serpro é o único órgão que 
tem IPv6 como Backbone no Brasil. O IPv6 é mais 
seguro comparado com o IPv4, em relação aos ca-
minhos de nuvem. O trabalho realizado com nuvem 
poder ser público ou privado. Quando é pública 
mantém uma nuvem, por exemplo, Hotmail, Gmail, 
Skydrive ou algum semelhante. O grande problema 
é a segurança da informação. Existe um site cha-
mado Mega, que foi de uma pessoa condenada à 
prisão, Mega Uploading. Conhecido como Dotcom 
(.com), criador da nuvem atual que é 100% cripto-
grafada. Todo dado que entra é criptografado, todo 
o dado que sai é “dectografado”. O  que acontece? 
No perímetro, o que sai e o que entra é indiferente, 
o que importa é o que cai dentro e que fica cripto-
grafado. Isso é importante para o nosso mercado, 
porque não estamos criptografando os dados den-
tro das nuvens.

Caso ocorra alguma vulnerabilidade, conseguimos 
acessar o seu dado. Precisamos de outra conta 
chamada de proteção, que é a criptografia. Porém, 
o mercado brasileiro não faz isso. No Brasil, temos 
limitações. Conseguimos passar por uma área até 
chegar aos dados e esse é o último ponto. Se ti-
véssemos a terceira área para fazermos esse nível 
de segurança seria ótimo. Estamos esquecendo 
de criptografar os dados dentro da nuvem. Esse 
é o principal problema. Essa seria uma solução de 
mercado mundial e não somente  nacional. Existe 
uma preocupação com o dado público que não será 
criptografado, mas o dado privado precisa ser crip-

tografado e guardado. O público é o usado pelo Hot-
mail, Gmail, Facebook, Orkut, Instagram, entre outros. 
Os  mesmos estão no mercado norte-americano 
seguindo a lei daquele país em que o dado pode 
ser visto. No Brasil, o dado pode ser visto. Por esse 
motivo é preciso criptografar esses dados para que 
possam ser trafegados de forma mais segura.

Interlocutor não identificado: Só para tentar com-
plementar, eu vejo um enfoque muito grande na 
criptografia. Sabemos que a maioria dos algoritmos 
são norte-americanos ou alemãs, não são brasilei-
ros. Será que realmente essas soluções dão segu-
rança para o nosso governo? E, sabendo também 
da deficiência que nós temos na gestão de senhas, 
onde os nossos usuários tem dificuldades (grande 
parte das senhas são 123456), teste, password e a 
própria senha são absolutamente fracas, com da-
tas de nascimento, essas coisas. Então, sabendo a 
deficiência que os nossos usuários têm na gestão 
disso, que a criptografia muitas vezes depende de 
uma chave pessoal, que muitas vezes é 123456 e 
que os algoritmos não são conhecidos (são norte- 
americanos ou alemãs) isso realmente traz segu-
rança de governo? 

Fábio Araújo – SNIA: Os nossos dados estão mui-
to abertos. Uma vez que os  dados estão expostos,  
podem ser acessados. Teoricamente, não estão 
protegidos. Por isso, o conceito do mercado norte- 
americano dentro do mercado brasileiro. Usamos 
poucos recursos brasileiros nesse segmento. São 
pouquíssimas as ferramentas. Se utilizamos o re-
curso americano não há a menor dúvida de que 
esse dado está vindo por alguma porta de entrada 
ou saída de informação. Há uma grande quantidade 
de produtos norte-americanos com investimento 
entre US$ 75, 80 milhões. A defesa norte-america-
na produz para que possam aliciar produtos norte- 
americanos e abrir portas. Tudo o que utilizamos 
pode vir com a porta de entrada e porta de saída, 
chamamos de backdoor. Já que utilizamos produtos 
do exterior é preciso criar o processo de identifica-
ção interna, fazer uma análise de vulnerabilidade 
nesses equipamentos, sistemas de senhas e nicho 
de criptografia antes de disponibilizar o seu am-
biente para uso. 
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Interlocutor não identificado: Só um comentário 
com relação a pergunta sobre algoritmos norte- 
americanos e americanos como não sendo seguros 
para uso aqui, no Brasil. Então, o melhor algoritmo 
para utilizarmos é o algoritmo público, aquele que 
é testado no mundo inteiro. Aquele algoritmo pro-
prietário, ou alemão, ou norte-americano, ou brasi-
leiro, qualquer que seja, é fechado e apresenta um 
risco maior para o uso. O melhor algoritmo é aquele 
que é aberto, que está disponível para qualquer um 
fazer teste e verificar eventuais falhas nele.

Fábio Araújo – SNIA: Eu corroboro com sua afirma-
ção, é muito verdade isso. Aquele que você pode abrir 
e que você pode reconstruir, se for o caso, é muito 
melhor, uma vez que você tenha esse acesso exter-
no, que está fechado no caso do código fonte do Win-
dows. Vai, por exemplo, que você não consegue ter 
acesso a ele, você não consegue identificar. Ali então 
as suas fraquezas ou as fraquezas que ele está tra-
zendo para o teu órgão. Eu concordo 100% que é  pre-
ciso ter uma ferramenta que foi testada e que você 
possa trabalhar em cima dessa ferramenta. 

Interlocutor não identificado: Só fazer uma coloca-
ção, em relação ao que vocês falaram. Por exem-
plo, a falha de segurança de uma ferramenta CMS, 
como o Wordpress que é bem usado no mundo, é 
gigantesca em relação a algumas outras ferramen-
tas CMS que são pagas. Eu queria entender até que 
ponto é interessante você utilizar algo bem público 
e altamente cheio de plugins e etc. ou utilizar uma 
ferramenta proprietária mesmo mais fechada.

Fábio Araújo – SNIA: Algumas ferramentas pos-
suem um processo de desenvolvimento em que 
não conseguimos encontrar vulnerabilidade. A fer-
ramenta que pode ser utilizada é a ferramenta que 
colocamos a mão para realizar o teste. Temos que 
trabalhar com aquela que sabemos mexer.

Leonardo – Dataprev: Quero fazer um comentário 
sobre a questão do Wordpress. Recentemente, foi 
realizado um trabalho com dois portais Wordpress, 
o Blog do Planalto, e o site novo da Previdência. 
O software Wordpress é aberto e usado no mundo 
inteiro por muitas pessoas. Tem uma grande van-
tagem: as falhas, quando descobertas, são corrigi-

das rapidamente. O nosso maior desafio é conse-
guir atualizar o nosso site e portal com a agilidade. 
Quando temos uma solução fechada, ficamos re-
fém do fornecedor em termos de manutenção do 
software, melhorias. Quando ocorre uma falha de 
segurança não é possível corrigir. Pelo fato do Wor-
dpress ser aberto, a equipe de segurança do Data-
prev, o Comitê Gestor de Segurança da informação 
(CGSI), realiza análises de segurança dos plugins. 
Quando o cliente necessita de um plugin com uma 
determinada funcionalidade, o mesmo solicita uma 
análise da nossa equipe de segurança para dar o 
aval daquele plugin e, assim, os problemas que 
apareceram, recentemente, nos dois portais foram 
relacionados. Pode ocorrer algum problema de có-
digo do desenvolvedor, que desenvolveu o tema e 
o template, ou com algum plugin, que não era tão 
bom. O Wordpress é uma ferramenta excelente, 
“escalável”. O problema é que precisamos escolher 
melhor os plugins que serão usados e acompanhar 
o desenvolvimento do código. 

Portanto, quando utilizamos um software aberto, a 
possibilidade de analisarmos, identificarmos e até 
mesmo corrigirmos o problema dá um poder muito 
grande a empresas de TI, como o Dataprev, o Ser-
pro. Quando utilizamos o software proprietário não 
temos esse poder. Temos que confiar na empresa 
e aceitar esse cenário de espionagem que passa-
mos recentemente. O fato de usarmos um softwa-
re aberto permite que possamos fazer auditoria e 
identificar falhas, nós e outras pessoas. Se existe 
uma vulnerabilidade descoberta, introduzida sem 
maldade, pode ser identificada. Só não pode ser 
identificada quando usamos uma versão de SSL 
fechada. No caso do software aberto é possível. Às 
vezes, o conhecimento que temos não é suficien-
te para identificar. Mas se nos capacitarmos existe 
essa possibilidade. Atualmente, o conceito de nu-
vem é o de que todo mundo é inimigo. Qualquer 
um que está ao seu lado pode querer roubar o seu 
dado. O conceito é diferente, envolvem todas essas 
questões que estamos discutindo e a possibilidade 
de ter acesso a fonte, usar o algoritmo de cripto-
grafia público.

Apesar de não ser nacional, o algoritmo é de domí-
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nio público. Portanto, qualquer pesquisador de uni-
versidades brasileiras ou israelenses, ou de qual-
quer lugar do mundo, pode ter acesso ao algoritmo 
e criticá-lo. O problema não está nos algoritmos, 
mas, sim, em suas implementações. Suponhamos 
que usamos o algoritmo RSA na implementação da 
empresa X e Y e essa implementação for aberta, te-
remos uma preocupação evidente, principalmente, 
se for uma implementação israelense. Atualmente, 
Israel é um dos maiores em termos de tecnologia 
de segurança da informação. Não temos como sa-
ber se foi colocado algum Backdoor. Essa é a grande 
questão atual, pois os algoritmos são públicos e o 
que há de mais relevante são as implementações 
desses algoritmos.

Fábio Araújo – SNIA: Corroboro. Não há o que comentar. 

Interlocutor não identificado: Voltando a questão 
da conveniência, qual o caminho que podemos uti-
lizar para fazer com que o usuário passe a aceitar a 
necessidade de ter uma senha mais forte e, ao mes-
mo tempo, evitar que o mesmo cole a senha no mo-

nitor, debaixo do teclado ou na palma da mão? Existe 
algum caminho que possamos traçar para melhorar?

Fábio Araújo – SNIA: O caminho existe. Seria com o 
processo de criptografia que, atualmente, é biomé-
trico e  relevante para o mercado de TI. Não há como 
a biometria. Portanto, fazendo a criptografia dos 
dados e utilizando o pendrive com biometria conse-
guimos com que o usuário utilize esse recurso,sem 
que tenha que passar senhas para o computador. 
É algo real e estamos atuando, pois é irrelevante 
para quem está fazendo o pentest ou uma invasão 
no sistema. O invasor ou hacker não está preocupa-
dos com a quantidade de senhas existente no com-
putador ou com qual sistema trabalhamos. A única 
preocupação é saber se possuímos Firewall de úl-
tima geração, o que está mais fácil para acessar, o 
banco ou a conta do usuário. O conceito de colocar 
senhas numéricas no teclado, colar o post no moni-
tor, acontece, é real. Existem formas de evitar que o 
usuário tenha que gravar tantos números, a forma 
é biometria. Essa é umas das questões que estão 
sendo adotadas no mercado mundial.
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¹ Coordenador geral de Tecnologia da Informação

Meu nome é Alan sou coordenador de TI do INSS.  INSS é detentor de uma das 
maiores bases de dados do governo, administrado pela Dataprev. Temos sido 
objeto de muitos desafios, seja pela questão da garantia do sigilo, do ponto de 
vista de integração com os outros órgãos de governo e dos serviços que temos 
que disponibilizar por canais remotos e diversos. Temos o desafio de avaliar a 
melhor estratégia para cada conjunto de dados, o que nos permite ter uma visão 
geral do que temos, de como podemos criar estratégias, do que há de melhor na 
prática e de qual agenda podemos trazer para evitar que tenhamos uso, acesso 
e reprodução indevida de informações. Temos dois processos, o da reabilitação 
profissional, que é o processo de beneficio, com toda a fase de agendamento, 
requerimento, fluxo de base, análise, aplica regra, calcula, concede e vai para o 
fluxo de pagamento. Há também fluxos alternativos de atualização, os de recur-
sos e ações judiciais, e o fluxo de revisão que de algum benefício já analisado ou 
concedido. O monitoramento é um processo que estamos trazendo com novo 
sistema para termos controle de qualidade em todas essas fases. Em sequência 
a essa fase, que chamamos de reconhecimento de direito, temos a fase de paga-
mento, no qual existem grandes grupos de atividades: acompanhamento do ex-
trato, formas de pagamentos, operações de pagamentos, atualizações, imposto 
de renda e as consignações. 

Esses são os processos que o INSS administra no que se refere ao benefício. 
Além disso, temos as informações de cadastro, que, em regra são atualizadas 
no momento do benefício, mas que podem ser atualizadas independentes disso. 
Existe um fluxo de atendimento, atualização de dados de pessoa física, vínculos 
de remunerações, parte de contribuinte individual, segurado especial, que são os 
rurais, e a parte de eventos previdenciários. Temos informações diversas, além 
de serviços de extrato de todas as contribuições, inscrição de um novo filiado, 
exposição a agentes nocivos, que é para efeito de aposentadoria especial, e a 
gestão do contribuinte individual, em que entra restituição e outros serviços e 
o fluxo de monitoramento em cima desses conjuntos de processos. O fluxo da 
reabilitação profissional, que é relativamente independente, é um serviço que o 
INSS presta em conjunto com a parte de serviços periciais. Alguns números con-
solidados desde junho, não estão atualizados, dão uma noção do volume, pouco 
mais de quatro milhões de atendimentos. 

Dentro do conjunto de processos, existem sistemas e dados. No que se refere 
ao atendimento, esse conjunto de ferramentas atualmente está em transição. O 
sistema de agendamento eletrônico gerencia os atendimentos e permite a dis-
tribuição de senha e faz o controle de tempo do atendimento (para sabermos 
quanto tempo ficou aguardando desde que recebeu a senha até ser atendido 
e quanto tempo ficou em atendimento). O sistema gerencial de informações 
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de atendimento consolida os dados desses dois processos. A Sala de Monito-
ramento é um painel dinâmico que avalia em tempo real todas as unidades do 
INSS, permitindo gerenciarmos todo o processo. Esses sistemas estão evoluindo 
para o conceito do Portal de Atendimento, se propondo a consolidar isso em um 
único framework de avaliação do monitoramento do processo de atendimento 
e das ferramentas. O que temos de novo é a substituição do sistema de agen-
damento eletrônico atual por uma nova ferramenta que está em fase de piloto. 
Esse sistema irá evoluir no sentido de integrar o novo e aperfeiçoar algumas in-
formações, com uma interface comum.  

Há dois meses migramos para a nova Sala de Monitoramento e  há um mês co-
locamos em produção a agência virtual, com a entrada do novo Portal da Previ-
dência, que consolida os serviços de atendimento remoto. Em termos de dados, 
o que temos de relevante no fluxo de atendimento? Os dados de agenda, esta-
mos falando de um volume de cerca de um terço dos atendimentos, dos quatro 
milhões de atendimentos que são agendados é um número abaixo do que gos-
taríamos. Mas é um número bastante significativo, têm as estatísticas de aten-
dimento, de indicadores e avaliações. O Plano Estratégico do INSS é montado 
de baixo para cima: cada gerente de agência tem um conjunto de indicadores no 
qual é realizada a sua estimativa mensal de cumprimento de cada meta. Através 
dessas informações, no final do ano é realizado um pacto de gestão. Esse pacto 
é monitorado ao longo do ano e todas as informações são avaliadas ao longo 
da execução do plano. Existem ações centralizadas, mas 95% do plano de ação 
do INSS têm essa característica. Esse conjunto de dados, basicamente, têm um 
contexto que é voltado para transparência, para a dinâmica e garantia de fide-
lidade dessas informações. Não são dados tidos como sigilosos, pelo contrário. 
A nossa Sala de Monitoramento está presente no Ministério do Planejamento 
e na Casa Civil. Alguns outros órgãos acompanham e algumas dessas informa-
ções são disponibilizadas na própria internet. Diferentemente de outras bases 
de informação, o desafio é criar canais seguros de acesso, garantir a integridade 
das informações e promover a transparência. A dinâmica do atendimento tem 
tudo e o instrumento principal para fazer é a nossa Sala de Monitoramento. Ela 
tem o papel fundamental de garantir a transparência e a avaliação da própria 
evolução do serviço do INSS. 

O cadastro tem a base e no coração da base é realizado o fluxo de reconheci-
mento de direito sobre o qual gerenciamos a vida de toda a população ativa do 
país. Algumas não estão no grupo de população ativa. Temos os dados de pessoa 
física, dos filiados do INSS, de todos os segurados beneficiários. Consolidamos 
essas informações com a base de CPF da Receita Federal, entre outras. A própria 
base de CNIS, PIS, Pasep, entre outras, estão presentes. Atualmente, integramos 
com a base do Bolsa Família, do Cad Único. Temos cerca de 120 milhões de pes-
soas nessa base, com todos os dados pessoais presentes. Temos a base de todos 
os vínculos e remunerações, desde 1976. São cerca de 15 bilhões de registros. 
Temos a base de contribuintes individuais, que são aqueles recolhimentos feitos 
junto à rede bancária. Além do crédito apropriado, guardamos a informação para 
efeito de carência e qualidade do segurado a aplicar na regra de benefício. Temos 
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a base de pessoas jurídicas, replicada da Receita Federal, que possui a base de 
todos os empregadores e pessoas jurídicas ou equiparadas a jurídicas. A base do 
segurado especial é bastante nova. Foi montada fundamentalmente a partir da 
parceria com outros órgãos de governo e a partir do reconhecimento pelo INSS, 
feito individualmente por meio de entrevista e outros meios de validar que aque-
la pessoa atende aos critérios para ser caracterizado como segurado especial 
durante algum período da sua vida. Existem outros eventos previdenciários, tais 
como informações específicas que o INSS utiliza e que tem efeito previdenciário. 
Por exemplo, informações sobre seguro-desemprego, período trabalhado no ex-
terior em um país acordante, informações de tempo de serviço militar e outros 
dados que são importantes para o reconhecimento de direito.

Esse conjunto de informações possibilita adquirir outras informações, as que 
vem dos cartórios através do SIRC. Não só o óbito, mas o nascimento, casa-
mento, que, basicamente, contribui para atualizar a base de pessoa física e as 
informações que o próprio INSS mantém por meio do portal Cadastro Nacional 
de Informações Sociais (CNIS). Fazemos em torno de 2,5 milhões de atualiza-
ções/ano. Realizamos cerca de 1,5 milhões de atualizações/mês dos dados de 
pessoas físicas. O sistema cliente dessas bases, que são sistema de benefício 
que oferecemos através dos bancos, nos dão o resumo superficialmente do que 
é o cadarço do INSS. Existe um processo fundamental que chamamos de “da 
extrato”, processo que permite consolidar individualmente todos os dados de 
cada pessoa e entregar isso a esse sistema com todas as regras de tratamen-
to, formação e consolidação para que o dado possa ser utilizado. Atualmente, 
temos uma rotina de replicar essas bases que precisa urgentemente ser repen-
sada em um subconjunto relevante para os órgãos de controle, tanto auditoria 
interna quanto os órgãos externos. Isso gera um ônus de infraestrutura e é um 
processo fundamentalmente frágil, mesmo que tenha evoluído da transmissão 
por por mídia para FTP para outros instrumentos com criptografia. Mas é um 
procedimento que não nos permite garantir o uso dessa informação após sair 
da nossa governança. Portanto, essa questão é um ponto de atenção em dis-
cussão, no qual já se iniciou por meio da auditoria junto aos órgãos de controle.

Esse é um ponto fundamental para avaliarmos. Em relação ao acesso, existe 
uma demanda enorme de vários órgãos, setores e do próprio usuário final em 
relação à evolução de nosso leque de serviços para permitir a troca e o acesso às 
informações. Criamos alguns web services importantes com a Receita Federal e 
outros membros do consórcio do CNIS que já acessam essa base de informação. 
E também com o Ministério do Trabalho e a Caixa, que tem uma agenda pesada 
de integração. A Receita tem agenda semelhante por conta do eSocial. E  temos 
o desafio da própria Justiça que tem interesse em ter acesso às informações 
do CNIS para subsidiar decisões previdenciárias. Atualmente, mais da metade 
das ações dos juizados federais são do fórum previdenciário. Estivemos com o 
secretário de TI dos Tribunais Federais e e já existe um agendamento para criar 
um canal de troca de informação. Algumas informações são disponibilizadas. O  
desafio é avaliar o acesso do ponto de vista da segurança e proteção, para ga-
rantir que essa informação seja adequadamente aplicada. O Portal CNIS é uma 
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ferramenta da intranet do INSS. Existe um questionamento do motivo pelo qual o 
Ministério do Trabalho não utiliza o Portal CNIS para atualizar os dados do cida-
dão benefiicário do  seguro desemprego. Quando os dados estão desatualizados, 
o cidadão é orientado a procurar o INSS para arrumar. Existem outros órgãos, 
como a caixa Econômica, que poderiam atualizar algumas informações. Muitos 
convênios acessam as informações usando a versão antiga, que está em fase 
final de operação, não foi totalmente desativada. 

Os órgãos que tem parceria acessam os dados de um mainframe. Nesse caso, 
implica a necessidade de ter um emulador, um acesso DTN ou uma linha de 
rede dedicada em acessar as bases. É um processo precário do ponto de vista 
técnico. Não justifica termos esse processo, visto que já existe uma ferramenta 
disponível em produção. Sobre a questão do registro civil, o INSS ficou com o 
encargo de gerenciar o Sirc do ponto de vista técnico. Isso significa que teremos 
a base das informações de registro civil para atender todo o governo. São 16 
órgãos que fazem parte do comitê do Sirc. O decreto está em vias de ser as-
sinado. Assim que for assinado, teremos que adequar a integração com esses 
16 órgãos, para que tenhamos acesso e possamos utilizar essas informações. 
Praticamente todo o governo está nesse contexto, o que acaba afetando o CNIS 
devido essa base estar vinculada diretamente às informações de pessoa física.

Consolidamos e validamos diversas bases, como as da área da Agricultura, com 
o que temos no CNIS e criamos uma rotina de atualização contínua. Temos os 
seguintes grupos de informações: beneficiários (ativo) e benefícios inativos. Ao 
todo, são 75 milhões de benefícios na base. A base de pessoa física é diferente 
da base dos beneficiários, na qual podemos ter assuntos relacionados à pensão 
e tratamentos específicos. Na base de benefício, existem informações sobre sua 
concessão, indeferimento e as várias ocorrências que passam ao longo de sua 
operação. Existe uma base fundamental, através da qual é possível recebermos 
informações necessárias para executarmos cerca de 800 mil perícias médicas 
por mês. Essas informações tem uma particularidade: a questão do sigilo. As 
identificações de código de doença e do próprio laudo médico tem um tratamen-
to diferenciado, não são todos que podem ver. As informações de reabilitação 
ainda são tratadas em um processo precário do ponto de vista do sistema. Existe 
um projeto em desenvolvimento que envolve a integração com o Ministério do 
Trabalho e da Educação para efeito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec). Atualmente 7% da população está afastada tem-
porariamente. É um número significativo, acima da média de outros países.

Temos base de recursos, o qual envolve a jurisprudência, recursos de julgamen-
tos, pareceres e os processos específicos de recursos. Julgamos aproximada-
mente 35 mil processos de recursos por mês. As bases de revisões, ou seja, to-
dos os históricos, a criticidade, a questão de não haver redundâncias, retrabalho 
ou cálculo. Temos mensalmente um parecer jurídico sobre revisão de alguns 
milhões de benefícios. Esse é um processo bastante crítico. A base do monito-
ramento, que são os processos de benefícios submetidos a algum tipo de au-
ditoria e controle, com alguma marca indicando que devem ser reavaliados, é 
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um instrumento bastante importante. Neste ano, foram revisados aproximada-
mente 700 mil benefícios, em função do monitoramento, demandas, controle 
interno ou oriundo dos órgãos de controle. A base de compensação previdenci-
ária envolve informações do nosso regime e dos regimes próprios, para os quais 
fazemos as compensações de créditos dos pagamentos de quem usou parte do 
período do INSS para conceder um benefício a outro regime de Previdência. Ou 
de quem  usou parte do período do outro regime para a concessão pelo INSS. 
Temos um volume alto de base judicial, cerca de 80 mil processos judiciais/mês. 
É uma demanda significativa, por isso tem todo o conjunto de informações. As-
sim que uma decisão judicial chega ao INSS para ser cumprida, é necessário 
agirmos no ciclo de vida dela, que pode ser: descontinuada, objeto de contesta-
ção e cumprimento imediato da decisão.

O desafio é  manter a integridade do ponto de vista de quem pode ver. É um 
ponto muito importante. O próprio Ministério Público, na forma de ações civis 
públicas, tem uma série de serviços entre benefício e pagamentosao exterior, 
no qual usam períodos de países acordantes. No período de cálculo, informa-
mos para o exterior os períodos do Brasil para ter efeito em outro país, além 
dos pagamentos que realizamos para alguns países. Temos o processo de pa-
gamento dos benefícios que, na presidência, recebe o apelido de Maciça. É o 
processamento mensal do pagamento dos benefícios, dividido basicamente 
em três rotinas. A rotina de pagamento mensal de cerca de 31 milhões de be-
nefícios; o processamento semanal das novas concessões; e alguns créditos 
diários para situações específicas de pagamento imediato. Estamos falando do 
processo chave da previdência. Existe a questão dos consignados, um processo 
relativamente recente, que gera dor de cabeça ao INSS por conta do peso que 
acabou tomando dentro da economia. É interesse dos bancos, que só operam 
como financiadores. São cerca de 10 milhões de empréstimos consignados ati-
vos, 1/3 da folha de pagamento. São milhões de transações de consulta, geran-
do interesse dos bancos pelos dados de benefício de pessoa física. O interesse 
do banco é saber se o individuo se aposentou para lhe oferecer um empréstimo.

Consolidar e aplicar as políticas de acesso a dados: o INSS está terminando a 
norma de controle de acesso interna, que também se aplica aos usuários ex-
ternos. Existem aspectos a serem trabalhados no que se refere a critérios de 
web service, integrações, modelos de acesso. Foi realizado um encontro para 
discutirmos a forma de consolidar instrumentos de auditoria interna de ban-
co de dados. Existe o desafio de disponibilizar alguns serviços em dispositivos 
móveis, porém, eles precisam ser avaliados principalmente no quesito de que 
serviços ou informações podemos baixar ou trazer para dentro do dispositivo 
móvel, equipamentos sujeitos a furtos. Sofremos em relação a essa questão 
principalmente nos e-mail. Precisamos ter esse assunto em mente no momento 
em que criarmos e definirmos os critérios de trabalho em dispositivos móveis. 
Conclusão: temos muito que evoluir em relação ao cenário atual. 
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Jorge – Dataprev: Meu nome é Jorge, sou gerente 
da divisão de operações do CPSP da Dataprev em 
São Paulo. Como não é possível falarmos sobre to-
das as questões das bases do INSS, queria saber 
como se encontra a situação com relação às au-
tenticações da segurança das duas grandes bases 
de dados do INSS, contidas no Sabi, benefício por 
incapacidade, e no Prisma. A pergunta é sobre a 
questão de integridade e  unificação dessa infraes-
trutura, a passagem para o SIB, SIB 1 e SIB 2.

Alan Santos – INSS: No conjunto de sistemas do 
benefício, temos o Sistema Único de Benefício 
(SUB), operado pela Maciça a partir do momento 
que o benefício é concedido. Temos dois grandes 
sistemas principais. Um deles, realiza o processo 
de reconhecimento de direito, o Sabi, em que tra-
tamos dos benefícios por incapacidade; o outro é o 
Prisma, que trata dos demais serviços. Esses dois 
sistemas existem desde 2008. O SIB 1, em desen-
volvimento, está chegando para substituí-lo. O SIB 
2 substituirá o SUB. O Prisma é um sistema mais 
antigo, desenvolvido em pinch d3, em um contexto 
em que não havia comunicação on line. Os dados de 
reconhecimento eram gravados em uma base local, 
localizado fisicamente na agência semanalmente 
e, depois, diariamente. Isso era submetido a um 
mainframe para uma segunda bateria de crítica. Ao 
longo do tempo, ele foi evoluindo. As informações 
passaram a ser validadas em tempo real. O próprio 
Prisma passou a ser consolidado em uma máquina. 
As máquinas virtuais ficam fisicamente no CPD da 
Dataprev. Essa questão melhorou o aspecto, mas 
não mudou o contexto de que boa parte das infor-
mações do reconhecimento de direito ficam na-
quela base local, conceitualmente local. O Sabi é o 
projeto que nasceu no começo da década de 1990, 
no contexto de cliente/servidor e tinha o objetivo 
de substituir totalmente o  SUB e parte do Prisma.

Esse sistema evoluiu, deixou de ser puramente 
cliente/servidor, passou a ter uma base conso-
lidada. Embora tecnicamente ainda seja cliente 
servidor, não existe o cliente da ponta, somente 
a parte VB. Esse conjunto de informações, como, 

por exemplo, perícia médica, é um dado sensível. 
Os dados de reconhecimento do benefício por in-
capacidade, que são 60% da demanda é que tem  
problema sério, principalmente de infraestrutu-
ra. O Sistema Integrado de Benefícios (SIB) é de-
senvolvido em Java, com base Oracle, e a parte de 
benefícios assistenciais está implantada no Brasil 
inteiro. Existem alguns fluxos que não operam nele. 
Por exemplo, o Sabi continua ativo, para ações civis 
públicas. A versão que inclui benefício por incapaci-
dade será implantada em dez agências como piloto 
em dezembro. Será mais uma fase crítica que ire-
mos passar devido ao fato de corresponder a, apro-
ximadamente, 55% da demanda de atendimento o 
que será objeto de implantação. A perspectiva é im-
plantar o piloto em dezembro e, ao longo de 2014, 
estaremos evoluindo no processo de implantação. 
Dessa forma, concluímos a substituição do Sabi, 
priorizada nesse processo. Em relação sistema de 
benefícios de aposentadoria, pensões, auxílios, 
que atualmente são operados no Prisma, começa 
a fase de desenvolvimento esse ano. A previsão é 
que até 2015  seja concluído a substituição de to-
dos os serviços.

Elton – Dataprev: Tivemos a notícia de duas situa-
ções passadas no Rio Grande do Sul, em relação a 
fraude, só que relacionada a processos de agências 
do INSS, com funcionários envolvidos. Em relação 
a esse tipo de problema, existe algum projeto a se 
repensar, no que diz respeito ao acesso que cada 
servidor pode ter dentro da agência, restringindo 
por perfil? Depois que essas situações foram en-
frentadas, o INSS também apresenta preocupação 
com o acesso à informação da ponta.

Alan Santos – INSS: Temos o modelo de acesso 
voltado para perfis e estamos discutindo a evo-
lução do mesmo. Como funciona atualmente? O 
modelo em que cada sistema delineia suas tran-
sações e ações. Através dessa base se criou um 
grupo de transações e ações que vão atribuindo 
de acordo com o que cada um faz dentro da uni-
dade. A discussão está relacionada em mudar isso 
para um padrão voltado à visão funcional, de for-
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ma unificada. A partir do momento que instituo o 
atendente pleno na unidade, temos acesso a todos 
os sistemas que precisam operar. Esse é o concei-
to. O que temos em relação a ocorrência de fraude 
ou suspeita é um caminho direto com a nossa Cor-
regedoria, que permite desabilitar determinados 
servidores para o acesso geral. Devido ao fato de 
atuarmos com várias tecnologias e em cada existir 
uma solução de acesso específica, acabamos tendo 
que ser replicado em vários serviços. A perspecti-
va é que, ao longo da migração para um  ambiente 
mais unificado, esse processo se torne mais eficaz, 
rápido e automatizado. A fraude começa na fra-
gilidade de informações que vem das empresas, 
especificamente, a GFIP. Existe a questão da iden-
tificação das pessoas. O Brasil ainda não resolveu 
a questão de um modelo de identificação em que 
possamos confiar. Basta ver que uma pessoa pode 
ter 27 identidades. Precisamos validar, a partir do 
momento que essa informação entra, sabercomo 
podemos garantir que essa informação chegará de 
forma íntegra para quem precisa dela. Como pode-
mos garantir que essa informação não está sendo 
acessada indevidamente? Como saber se alguém 
está fazendo uso disso para diversos efeitos, seja 
para o lado do consignado ou para o lado de reco-
nhecimento de direito. Atualmente, essa é a nossa 
maior preocupação. 

Interlocutor não identificado: Alan, aproveitando o 
gancho sobre retirarada de informações dos ban-
cos de dados. Nós que hospedamos esses bancos 
percebemos, principalmente com relação às frau-
des, que, quando há uma solicitação da ponta do 
INSS em retirar as informações sobre o que ocorre, 
os bancos ficam degradados, ocasionando lentidão 
extrema nos sistemas. Questionamos com relação 
ao horário comercial, são registros que o INSS quer 
retirar, por exemplo. O banco fica lento. O retorno 
que temos é que a Polícia Federal tem que acompa-
nhar o auditor e vários órgãos e é justo no momen-
to em que as agências do INSS estão trabalhando 
a todo o vapor. Portanto, há como conciliar isso em 
outro horário, fazendo uma proposta diferenciada?

Alan Santos – INSS: O ponto fundamental, em rela-
ção ao acesso transacional, é o que precisamos estar 

trazendo. Temos a perspectiva de trazer o CRM. É o  
que visualizamos e discutimos no Plano Diretor do 
INSS. A Dataprev vem sinalizando que não faz sen-
tido ter um ambiente único para fazer toda a parte 
on line, ou seja, ter todos os acessos externos no 
mesmo contexto. Isso tem a ver com a perspectiva 
de replicação do ambiente. A ideia é que o site se-
cundário seja o site primário para esse tipo de servi-
ço. O investimento é muito maior do que apenas na 
segurança, permitindo maior eficácia nesse tipo de 
processo, isolando a parte operacional. Afinal, são 
mais de 200 mil atendimentos/dia que temos que 
dar andamento. Qualquer intervenção no ambiente 
que prejudique isso é complicado. Atualmente con-
vivemos com uma série de limitações.

Cesar – Dataprev: Em relação a toda a parte de 
atendimento, no início havia uma série de dados  
protegidos. É necessário ter transparência, pois es-
ses dados vão para Sala de Monitoramento e são  
acessados por outros órgãos. Qual o ponto de equi-
líbrio em relação a necessidade da proteção desses 
dados negociais e a transparência dos dados de 
quantidade de atendimento?

Alan Santos – INSS: O ponto chave está na clas-
sificação dessas informações. Esses dados de na-
tureza operacional, não personalizado, apresenta a 
característica do interesse atingir o maior número 
de pessoas possíveis para a questão da avaliação 
e das medidas de gerenciamento, para o cidadão 
acompanhar a realidade operacional do INSS. Exis-
te o fluxo, tratamento e a perspectiva de uma in-
fraestrutura de soluções muito diferente dos dados 
do cadastro e de pagamento. Será necessário tra-
balhar com variáveis diferentes nos dois casos, em 
relação aos termos de requisitos não funcionais, 
modelo operacional de armazenamento e apresen-
tação de acesso.

Rodrigo – Serpro: Em relação aos desafios, foram 
citados três itens, substituir replicação por acesso, 
política de acesso aos dados e instrumentos de au-
ditoria nos bancos de dados. Existe solução para 
esses desafios?

Alan Santos – INSS: Qual é o cenário que tenho 
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atualmente? Enviamos a base completa para o 
grupo de usuário externo trabalhar,sem nenhum 
tipo de gestão sobre esse processo. O primeiro ci-
clo de amadurecimento, mesmo que seja oferecido 
todo o acervo para acesso sem a limitação, pode 
criar níveis para a utilização dessa base. Dessa 
forma teríamos meios de controle. O ponto chave 
significa que, mesmo operando uma série de pro-
cessos,  utiliza-se a ferramenta ATL, a ferramenta 
de mine, para criar uma série de cenários rodando 
uma  base com bilhões de registros. A partir desse 
processo é possível trazer uma amostra. Em regra 
geral, os órgãos de controle trabalham assim na la-
pidação dessa base para chegar ao tratamento que 
estão buscando detalhar. E para que essa base não 
seja submetida ao uso indevido preparamos o am-
biente de trabalho na estrutura que já possuímos. 
Dessa forma, ao longo do processo, é possível vali-
dar por onde saiu a informação, caso contrário não 
será possível saber sua origem. Portanto, a maior 
preocupação é de não ter réplica. Principalmente 
por conta do consignado, todo o interesse dos ór-
gãos em ter acesso acaba provocando pontos de 
falha, riscos nesse fluxo e essas informações pre-
cisam chegar. A ideia é ampliar esse ambiente e, 
com isso, isolar o dia a dia dessas situações para 
permitir esse tipo de operação, sem pôr em risco a 
operação tradicional; Essa ideia é promissora.

Humberto Campedelle: Referente à perícia médi-
ca, no que se refere à necessidade no requisito es-
pecial de proteção, qual é a necessidade do INSS?

Alan Santos – INSS: Os dados de exame e trata-

mento são classificados pelo Conselho Federal de 
Medicina como sigilosos, somente o médico e o pa-
ciente tem autonomia para ver o laudo. Atualmente 
não existem meios de bloquear todos os usuários do 
sistema, no nível de consulta. Esse é o desafio inicial 
e básico. Devemos pensar em uma maneira de sub-
meter o subconjunto das informações tratadas no 
processo de perícia médica. Algumas informações 
não tem problema em disponibilizar, mas existem 
outras que são particulares do paciente, por isso é 
necessário classificar, filtrar e ter o tratamento es-
pecífico para que somente determinados usuários 
tenham acesso àquela informação. O SABI ainda não 
disponibiliza os instrumentos necessários para que 
possamos garantir que indivíduos não autorizados 
não tenham  acesso a essas informações. 

Humberto Campedelle: Existe o pensamento de re-
quisito referente apenas ao controle de acesso ou 
algum requisito de criptografia de banco de dados?

Alan Santos – INSS: Em primeira fase, no trata-
mento do acesso do ponto de vista do filtro a ser 
realizado. Temos o controle de acesso sobre esses 
dados, mas atualmente temos que pôr limitações 
de integração. Oeja, passamos a informação para 
o SUB e o mainframe. O acesso de consulta é total. 
Não conseguimos filtrar alguns processos. Como 
o processo é físico é necessário imprimir resulta-
dos do processo do sistema e juntar no processo. 
Por isso, diante da situação, qualquer um que tem 
acesso ao processo de papel terá acesso à infor-
mação. O melhor seria criar o fluxo em que essa 
situação não fosse necessária.
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Nós temos, aproximadamente 40 milhões de contas. É um conjunto signifi-
cativo de  parcela da população do Brasil bancarizada. Esse é um dos nossos 
maiores valores que a gente preserva do ponto de vista da gestão de risco e 
gestão de segurança. Essa cadeia de confiança que temos dos nossos clientes, 
dos nossos funcionários, dos nossos parceiros e dos nossos fornecedores tem 
que ser sempre preservada. Até porque essa conta de clientes sempre e o povo 
brasileiro é o controlador do Banco do Brasil. A gente tem também esse senso 
de responsabilidade com esse nosso maior acionista. Temos cerca de sete mil 
pontos de atendimento próprios. Entre agencias e PAB’s, pontos de autoaten-
dimento que são desde quiosques até salas de autoatendimento, são 12.200. 
Pontos de Banco 24 horas, 10 mil, quase 11 mil. Caixas eletrônicos, 44 mil. Cai-
xas eletrônicos do Banco 24 horas, 13.250. Correspondentes bancários, que 
vão dede o Banco Postal até a farmácia, 82 mil pontos de atendimento. Agên-
cias e subagências no exterior, 21 mil. Essa é a parte visível para os clientes do 
nosso atendimento. É uma rede gigantesca de atendimento que trabalha 24/7, 
dependendo do serviço. 

Em termos de tecnologia, nós temos 11 centros de processamento de dados, 
distribuídos entre Rio, São Paulo e Brasília (o maior). Este ano a gente inaugurou 
o processamento de dados na cidade digital em parceria com a Caixa Econômi-
ca. Temos também em outros países como Europa, Japão, Estados Unidos e Ar-
gentina. Temos uma capacidade de processamento da ordem de 256 mil mips, 
250 mil milhões de instruções por minuto. Dá  para ter uma noção do gigan-
tismo. Capacidade de armazenamento de mais ou menos 12 petabytes. Eu me 
esqueço sempre da quantidade porque vai tomando uma proporção gigantesca. 
E capacidade de mídias para backup da ordem de 30 petabytes. Isso dá uma no-
ção do quanto a gente se esforça para manter o sigilo bancário, que é o direito 
de todos com os quais mantemos relacionamento, desde clientes, fornecedores 
e prestadores de serviço e o sigilo comercial. Porque a gente precisa preservar 
também todos os nossos negócios e os novos negócios, porque a gente traba-
lha no ambiente altamente competitivo que é o setor financeiro. Só para dar um 
exemplo, o gerenciador financeiro, que é o autoatendimento a pessoa jurídica, 
é coisa da ordem de 270 milhões de reais por mês transacionado em um am-
biente de autoatendimento e internet. No ano passado, dentro desse ambiente 
transacional, a gente transacionou cerca de um trilhão de reais.

Fazendo aqui uma retrospectiva, qualquer que seja a organização se vê diante 
de algumas ameaças. ambiente. E aí a gente pode ver envolvimento até para 
fraude. Um exemplo clássico é o da Enron, em que a fraude foi um dos fatores 
até da falência da empresa e da sua quebra. Administradores, por estarem bem 
posicionados, estão em um ponto dentro da organização onde tem acesso total 
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a informação. A gente sofre esse tipo de ameaça por dolo mesmo ou por atu-
ação inadequada ou por comprometimento das credenciais que alguém utiliza 
para acessar a informação. O gestor de segurança ou responsável pela proteção 
dos dados nao se dá conta, as vezes, que o usuário tem poderes que também 
podem ser utilizados para obtenção de acesso a uma informação privilegiada ou 
para transacionar e alterar o ambiente e obter uma vantagem indevida. A gente 
tem outros tipos de ameaças de características de internas ou externas, depen-
dendo de como elas interagem com o nosso ambiente, que vão desde hackers 
até pessoas que brincam com o acesso às informações da empresa. No nosso 
caso, nós temos um atacante que busca acesso aos nossos cartões de credito. 
Quase todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa que já teve seu cartão 
de credito vulnerabilizado por fraude. Tudo  isso é uma das maiores preocupa-
ções das instituições financeiras que são administradoras de cartões de credito.

Como nos blindar desse tipo de ataque até muito elaborados? Quando eles pe-
gam uma empresa que tem a sua proteção já no nível mais alto de maturida-
de eles vão no elo mais fraco da corrente, que é aquele que tem menos poder 
de proteção, a pessoa física. E obtém ali os dados do cartão e depois passam 
a atuar. Fraudadores de todas as naturezas. O fraudador, às vezes, consegue 
adonar-se da credencial do cliente ou então colocar-se no meio da transação 
e alterar aqueles dados da transação. Você está pagando o colégio da sua filha 
e, de repente, o seu boleto vira ali, no código de barras, depósito de dinheiro na 
conta de alguém que não tem nada a ver com o colégio da sua filha. Além disso, 
a gente tem um outro lado, que é o outro lado mal da força, os competidores.  
Aqueles que estão no mesmo meio que você e buscam o lado negativo da inteli-
gência competitiva. É a espionagem mesmo para obtenção de seus dados sobre 
novos projetos, novos negócios, carteira de clientes, volumes transacionados. 
Isso tem um valor enorme no mercado negro. Tem organizações criminosas que 
têm como foco, às vezes, a carteira de crédito consignado do banco A, B ou C. 
Eles roubam isso e vende para o outro banco que não é tão ético, tão correto.  
Não é uma lenda, isso acontece por inúmeras coisas. Outro tipo de ameaça vem 
do parceiro. Ele compartilha com você uma área de interseção de atuação muito 
grande, e por isso tem acesso também ao seu ambiente computacional ou in-
formacional. E ao ter esse acesso, ele acaba também se transformando numa 
ameaça, por quê? O fornecedor, em algum momento, pode mudar de status e 
ser um competidor, ou então ele passar de um fornecedor de sua organização 
para ser um fornecedor da outra organização e levar aquilo que ele aprendeu 
ou obteve de informação da sua empresa para outra. Representantes também 
têm vínculos com a sua empresa e passa também a ter acesso a estratégias de 
negócio ou a informações estratégicas da sua organização. E tem todo tipo de 
intervenientes dentro do seu processo, que vão desde oportunistas até pesqui-
sadores de vulnerabilidades.

E como eles trabalham? Oportunista, como o próprio nome diz, está sempre em 
busca de alguma brecha, de alguma fragilidade para obter uma vantagem indevi-
da, não é infrequente que grandes organizações sejam alvo de questionamentos 
ou intervenções de alguns desses tipos de oportunista que manda uma mensa-
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gem dizendo: eu conheço uma vulnerabilidade no seu internet banking que per-
mite que haja fraude da ordem de um milhão, dez milhões. Me pague tanto que 
eu forneço para você. Essa é incrivelmente frequente, é só enganador. Ele pode 
não ter nada, como ter alguma coisa que efetivamente seja uma vulnerabilidade. 
O mais comum é não ter nada, é  ele está fazendo só uma tentativa de extorsão.

Com a pessoa física, às vezes, isso também acontece. Atacantes acidentais, 
aqueles que estão mirando outra instituição, outra organização, acabam tam-
bém atingindo você. Auditores hostis, nada contra auditor, mas acontece uma 
exorbitância do pedido de informação, que, às vezes, não tem haver com a na-
tureza da missão, nem com a posição hierárquica daquele auditor naquela audi-
toria. Pode haver uma intenção negativa, porque auditor também é ser humano, 
nem todo mundo concorda comigo, mas ele pode ter uma ideia pré-concebida 
sobre a organização e ser hostil na obtenção de informação. E hostil no uso da 
informação que ele obteve. As organizações precisam também ter esse tipo de 
cuidado. As instituições financeiras e órgãos do poder público são sempre alvo 
do amor dos repórteres. Eles fazem investigações de forma ética e, às vezes, de 
forma não ética, as interpretações que eles dão da informação obtida também 
é da mesma natureza.

Lógico que a gente não está falando aqui de esconder informação nem nada. E 
de como nos protegermos, como avaliar a intenção de A, B ou C no acesso a in-
formação e se aquele pedido de acesso é válido ou não. E se não for, saber como 
tratar. Não é nunca exorbitar também do direito de proteger a sua informação, 
se negando a contribuir com a parte lícita de todas essas questões que a gente 
pode levantar a partir desses agentes de ameaça. O que caracteriza esse con-
junto de ameaças, é serem dinâmicas, crescentes, oferecerem vantagens para 
o ofensor e desvantagens para o defensor. A gente brinca dizendo que a área 
de proteção, gestão de risco e segurança é um caldeirão sempre em mutação. 
Novas variáveis surgem todo dia, novas regulamentações, novas tecnologias, 
novos negócios, culturas e formas de acesso ao nosso ambiente negocial ou 
informacional. No ramo financeiro os reguladores são imensos. Ele é altamente 
regulável. O tempo todo somos alvos de avaliações, seja do Banco Central, do 
Tribunal de Contas da União (TCU), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
da Secretaria de Controle, da Controladoria-Geral da União (CGU). Somos alvos 
de auditoria interna, auditoria independente, de comitê de auditoria, da área de 
gestão de riscos, que está sempre conosco. Da área de controles internos que 
também está sempre conosco. É muito regulado e isso tudo muda o tempo 
todo, do ponto de vista da regulação.

Do ponto de vista de negócios, vocês perceberam que, pelo nosso tamanho e 
área de atuação, todo dia estão no forno novos produtos, novas tecnologias, 
novos contratos, novas formas de interação. Isso torna-se também uma opor-
tunidade para o ofensor. Nesse meio tempo, ele procura uma vulnerabilidade, e 
a única coisa certa é que a amanhã vai ser um dia diferente e estaremos de novo 
trabalhando em mais uma forma de defesa e com uma desvantagem: o nosso 
tempo para pesquisar uma nova solução de defesa, entrar no processo de aqui-
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sição, adquiri-la, homologá-la e implantá-la é longo. Na urgência é, pelo menos, 
seis meses. É longo na urgência, e no ambiente que está cada vez mais restritivo 
do ponto de vista orçamentário. A gente tem que pensar bastante no investi-
mento para que ele possa responder a mais de um tipo de ameaça, porque eu 
só vou ter outra janela de aquisição, às vezes, no ano seguinte. Para ter uma 
ideia, o que eu acho que vocês também vivenciam, nosso orçamento de 2014 já 
estava fechado desde 2012. Então, preciso pensar com pelo menos dois anos 
de antecedência. Aí eu brinco: ah, mas vocês são instituições financeiras, vocês 
tem dinheiro. Não é bem assim, a gente também partilha de todo movimento 
das instituições financeiras que estão no decréscimo de investimentos, se com-
parados com dois, três anos atrás. Até porque toda economia mudou nesses úl-
timos quatro anos. O que a gente tem feito também, como que respondo a esse 
ambiente de ameaça crescente e cada vez mais dinâmico? Não tem uma bala 
de prata, não tem uma resposta única, não tem uma caixinha ou um appliance 
de TI que a gente coloque lá e diga: protegi o meu cliente. É um mix de diversas 
iniciativas, todas  tem que se casar umas com as outras e atuar no sistema de 
equilíbrio, que vai desde políticas até procedimentos.

Para alguns estabelecer politica de  resposta a incidentes é uma coisa burocráti-
ca. Não é. É a base de todo nosso trabalho. Estabelecer as políticas gerais, desde 
políticas que são levadas até o nosso Conselho de Administração e aprovadas 
no âmbito do CA até procedimentos que são executados no menor nível da or-
ganização. A gente tem que ter uma arquitetura de TI que seja robusta o sufi-
ciente para estar interfaceando, com o usuário externo e com a nossa aplicação. 
Ela faz o provisionamento de usuário e o acesso e concessão de uso do usuário 
final, certo? Tem também, no último nível, o que a gente chama de CCIRT, que é 
o nosso centro de identificação e resposta a incidentes de segurança. Eles são 
tudo que a gente não protegeu de forma automatizada nas outras camadas. Ele 
identifica os ataques, seja do Anônimos, seja de um fraudador, que tenta fazer 
um ataque massificado as contas dos nossos usuários, de os nossos clientes, 
seja de um erro da infraestrutura. Eles são capazes de identificar, responder e 
tratar esses incidentes. Como a gente organiza isso dentro do banco? Na parte 
de estruturação do Controles de Compliance, o banco tem diversas camadas 
de controle, que vão desde controles externos até os internos. Nós temos uma 
diretoria de controles internos, uma outra que cuida da segurança corporativa e 
trabalha sobre nós na segurança em TI, a área de riscos corporativos e as audi-
torias internas. Todas essas funções e estruturas atuam por camadas e vão se 
sobrepondo na atuação de forma a varrer todos os campos, desde normas até 
avaliação de infraestrutura e os procedimentos da área de TI.

A área de TI do banco é organizada assim: área de governança, uma unidade 
que faz a governança de TI onde fica a gerência em que eu trabalho ( eu trabalho 
na gerencia de riscos e segurança em TI, que trabalha com todos os aspectos 
de governança, desde gestão de fornecimento de TI, gestão de processos, de 
capital humano, coisas dessa natureza);  área de estruturação de soluções de TI 
que interage com todas as áreas do banco, opinando no desenvolvimento dos 
aplicativos e na construção da infraestrutura de TI; área responsável pelo que 
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já foi definido com as áreas de negócio priorizado pelo banco, ela efetivamente 
constrói, gera código, compra, dispositivos; e uma última área, a de fábrica, que é 
responsável por tudo aquilo que está no ar. É toda área de produção do Banco do 
Brasil, que é aquela que trabalha 24 horas por dia, gerencia todas as aplicações 
que estão no ar e toda a infraestrutura que está disponível para o banco. E como 
toda essa esteira de TI trabalha voltada para área de segurança? Na governança 
é responsável pela gestão da segurança em TI, gestão dos riscos e da continui-
dade de serviços de TI. Direciona toda área de TI no que diz respeito a segurança 
e faz uma avaliação também da segunda camada sobre os riscos, identificando 
os riscos e coordenando a continuidade de serviços de TI, desde a definição das 
estratégias de recuperação e de continuidade até a coordenação de testes que 
precisam ser feitos para a continuidade de serviço. 

Na área de estruturação, há assessoramento para construção da camada de 
segurança em todas as aplicações que estão em fase de modelagem. Trabalha 
também com a identificação e gestão dos requisitos de segurança. O que precisa 
de segurança nesses novos aplicativos. Tudo isso alicerçado numa definição da 
arquitetura de segurança. A  área de construção pega todo esse processo, que 
está modelado e priorizado no banco. e constrói segundo aqueles direcionamen-
tos dos requisitos e da arquitetura, além de ser responsável por construir todos 
os projetos de segurança que dão a estrutura do BB para responder a todo os 
desafios dos diversos tipos de ameaça. Uma última área é responsável por dar o 
suporte à infraestrutura de segurança do banco e também pelo CCIRT.  

A gente tem filtros de conteúdo. Se filtra todo o que é transacionado do ponto 
de vista de e-mail, tanto de entrada quanto de saída. A gente tem filtragem de 
ordem gigantesca da quantidade de lixo. Não só do ponto de vista de ser men-
sagens perigosas, mas também de  mensagens lixo que só fazem gastos na in-
fraestrutura de armazenamento. Filtra-se até coisas que são danosas por serem 
antiéticas, do ponto de vista do nosso código de ética e do nosso código de con-
duta. Por isso, são filtrados na entrada e também na saída. Tem  os filtros que 
também nos ajudam na  prevenção ao vazamento de informação, além de anti 
spam e antivírus que estão aí o tempo todo na nossa rede. Protegemos também 
as estações de serviços e as redes internas com diversos dispositivos, desde 
proteções que  não permitem instalações pelo usuário final (ele não consegue 
ter o domínio geral do que pode ser instalado na máquina dele) até proteção na 
bateria de caixas, no autoatendimento, e do ponto de vista do CCIRT, de preven-
ção de incidente. A gente tem monitoramento e resposta, a partir da coleta e cor-
relacionamento de eventos, que muitos conhecem como SIEM. São dispositivos 
que fazem o monitoramento de tudo o que passou na rede e faz correlaciona-
mento para identificar uma possibilidade de ataque ou indisponibilidade da rede. 
Ele pode correlacionar tudo.

O que a gente pode dizer  é que há uma preocupação especial em instituição fi-
nanceira. Há necessidade de investimentos cada vez maiores. Não só em compra 
de appliance, mas na inteligência do processo e na educação e conscientização 
dos usuários com relação a possibilidade de roubo de informações. Roubo de 
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informações pode acontecer no  planejamento estratégico e possibilidade de um 
novo negócio até no furto da credencial de acesso ao ambiente computacional, 
seja do funcionário ou do cliente. Essa é uma preocupação sempre presente nas 
áreas de segurança. É preciso ter uma visão abrangente, fazer o acompanha-
mento e ações oncretas. Não podemos nos dar ao luxo de ficar tergiversando, 
pensando e discutindo o que vamos fazer. Nós não temos tempo para isso. No 
nosso caso, cada tempo gasto sem uma ação concreta para impedir uma fraude 
ou um acesso indevido é dinheiro para o crime. Não é só um prejuízo, uma perda 
operacional, é o dinheiro que vai para o crime e os danos que isso acarreta na 
sociedade brasileira. É também um  dano a imagem do banco, porque o cliente 
que é fraudado, a despeito de todas as nossas ações para que a conta seja re-
composta (que ele tenha um novo cartão, que ele possa transacionar de novo 
com normalidade o mais rápido possível), não é ressarcido do dissabor que teve.  
A tecnologia é um importante aliado para evitar esse tipo de ocorrência, mas não 
é a bala de prata. Não é a única resposta, nós precisamos atuar em mais níveis 
do que somente a tecnologia. O pessoal de TI não é o único responsável pela 
resposta às meaças que a gente discutiu no inicio e que levam a vulnerabilização 
dos dados e da informação. 
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N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Gestão de proteção de dados Mônica Martins de Oliveira

Interlocutor não identificado: Sou usuário do inter-
net banking do Banco do Brasil desde o nascimento 
dele e observo assim, há um dinamismo bem gran-
de na aplicação, em especial nas questões de segu-
rança, você poderia falar um pouco sobre o internet 
banking para gente?

O BB Code  é o instrumento mais eficaz do sistema 
financeiro no combate a fraude eletrônica. Sem ne-
nhuma modéstia, a partir da instalação do BB Code, 
você pode utilizar qualquer meio de acesso, até em 
uma Lan House, que nenhum meliante consegue 
capturar os seus dados e suas credenciais. É um 
mecanismo eficaz de proteção ao cliente. Você tem 
o fator extra banda que fornece um código a partir 
dos dados da sua transação com o QR Code e que, 
a partir da captura do QR Code, vai poder transa-
cionar sabendo para quem você transferiu. Não há 
possibilidade daquele ataque “in the midle” e tran-
saciona com segurança em qualquer mecanismo. O 
Banco investe, nos últimos 15 anos, nessa proteção, 
que foi iniciada com chave e senha, agência, conta 
e senha, depois há uns seis ou oito anos, com cer-
tificação digital. O Banco sempre trabalha tentando 
evitar o trânsito de credenciais pelos diversos canais 
de atendimento, que vão desde a central até o au-
toatendimento na internet, passando pelo Mobile. 
Quem já usou tem uma experiência muito positiva. 
Temos sempre nas pesquisas por grupo focal per-
cepção muito boa do cliente, tanto sobre a usabilida-
de quanto sobre a segurança do canal. Percebemos, 
como trabalhamos em um meio em que a oportuni-
dade e a motivação para o lado negro da força está 
sempre presente, que, no limite, a busca de burlas, 
de caminhos alternativos e acessos indevidos à cre-
dencial do cliente,  no nível mais físico, é o terminal 
de autoatendimento. Há sempre um ataque novo. 
Há dois anos vem sendo utilizado  a dinamite no ter-
minal, vemos isso com uma certa frequência.

A instituição financeira investe em segurança, na 
proteção do cliente, na proteção interna, na prote-
ção do funcionário nos seus processos de trabalho 
porque eles também são  alvos. Sofrem desde co-
erção até sequestro do familiar. É uma realidade. 

Temos 140 mil funcionários. A nossa área de TI  
tem cerca de 4.200. É essa força de trabalho que 
constrói o Banco. No mínimo, 140 mil famílias es-
tão envolvidas no processo de trabalho do BB, que 
desde Foz do Breu até São Paulo oferece produtos 
de segurança muito semelhantes. Esse sempre foi 
o diferencial. Outras instituições financeiras não 
partilham dessa premissa, adotam modelos em 
que ele gradua a segurança, dependendo da loca-
lização, aptidão para o retorno. O Banco do Brasil 
não faz isso. Nosso cliente que está lá em Foz do 
Breu é tão protegido quanto o da Avenida Paulis-
ta. Ele tem, às vezes, recursos diferenciados para 
acessar o serviço do Banco, mas a proteção é sem-
pre da mesma natureza.

A auditoria tem uma atuação preventiva e  trabalha 
com planos anuais de atividade. Ela audita e avalia 
processos constantemente. Audiita processos que 
elege com base em dados históricos. Periodica-
mente, volta ao mesmo processo. Quando há even-
tos, ela pode instalar uma auditoria emergencial 
para coisas que acha importante ou relevante. Além 
disso, temos auditoria independente que também 
tem um plano anual de atividades. O assunto segu-
rança sempre referencia, do ponto de vista caseiro, 
a TI como um cliente preferencial, haja vista que dá 
sustentação a todos os processos de negócios em 
um Banco onde é quase impossível haver proces-
so que não seja automatizado. Estruturas grandes,  
como de TI, tem processos internos de autoverifi-
cação e controles e artefatos que são criados du-
rante os seus processos, comparados e avaliados o 
tempo todo - desde a construção de software até os 
processos de Informação Tecnológica (IT). No am-
biente de produção, o Banco adota o IT como dire-
cionador do ambiente de produção. O acesso inde-
vido a dados é evitado  preventivamente, haja visto 
que temos processos e ferramentas que constroem 
o acesso à informação. O sistema  tem as transa-
ções e quais são os públicos alvos e os perfis que 
podem acessar. Não é um evento fácil acessar in-
formação não autorizada. O sistema informacional 
e transacional está controlado pelo sistema Acesso 
e há toda essa forma de controle de acesso. 
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DEBATE

O que sempre questionamos, na área de segurança 
da informação, é o cuidado com a informação que 
já saiu do ambiente computacional, seja na forma 
de papel impresso ou visualização. Depois que leu, 
a pessoa pode decorar, fotografar. Este é o cuidado 
que extrapola a ação do sistema automatizado. Tra-
balhamos para evitar que, depois que teve acesso 
lícito à informação, a pessoa descuide. Precisamos 
conscientizar o gestor da informação para evitar 
esse comportamento. Ter cuidado com quem pode e 
como ter acesso à informação. Não devemos definir 
soluções que comprometem de tal forma o desem-
penho que leva à decisão de retirar a medida prote-
tiva, porque impede o negócio. O sistema tem que 
ser um viabilizador do negocio de forma segura.
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Antonio Quintino Rosa
Tribunal de Contas da União  – TCU

¹ Gestor de infraestrutura de TI

Uma empresa contratada do TCU fez uma pesquisa para saber o que o cida-
dão pensava a respeito do órgão,  qual a avaliação das pessoas a seu respeito. 
Chegou a duas conclusões, o TCU era uma entidade muito desconhecida e, ao 
mesmo tempo, muito temida. Não sabemos se o TCU era temido pela sua ação 
ou pelo fato de ser desconhecido. Tratamos essa primeira avaliação como um 
desafio a ser vencido. Temos nos esforçado muito em divulgar as ações do TCU.  
Mudamos um pouco a postura do auditor do TCU. Aquele auditor agressivo é 
verdadeiro, existe de fato. Porém, o TCU tem procurado combater essa visão do 
auditor agressivo, colocando-o muito mais como um parceiro da administração 
pública. Observamos que os objetivos estratégicos da Previdência são muito 
coerentes com os objetivos que o TCU defende para a administração pública. 
Nós não somos inimigos da administração pública ou do administrador públi-
co. Nós somos parceiros. É assim que gostaríamos de nos  colocar aqui nesse 
fórum. Para falar sobre segurança de proteção de dados do TCU, levamos em 
consideração três aspectos: o aspecto da pessoa, do especialista em seguran-
ça da informação que diz que o elo fraco da segurança da informação são as 
pessoas; o segundo aspecto é a segurança física, precisamos ter algumas pro-
teções físicas para que o alcance aos dados seja mais difícil; e o terceiro ponto 
são s controles tecnológicos. Dentro dessas dimensões, temos separação de 
responsabilidade no TCU. Temos a dimensão de pessoas que é cuidado por uma 
assessoria nossa de governança em segurança da informação. Essa é uma as-
sessoria ligada diretamente à Secretaria Geral da Presidência e que cuida de 
elaboração de normas, de programas de conscientização. 

Há duas semanas nós tivemos o dia da segurança da informação, muitos ges-
tores foram convidados a participar do evento, que teve uma dupla finalidade: 
de alcançar o público interno e também pessoas da administração pública que 
tenham interesse em participar dessa discussão. Temos cartilhas publicadas no 
nosso portal, com algumas dicas, e panfletos que trazem algumas informações 
a respeito de procedimentos seguros na hora de lidar com o dado ou informação. 
O Tribunal de contas da União (TCU) é uma organização muito pequena compa-
rada as que estão aqui representadas. A Dataprev é uma organização enorme, o 
Banco do Brasil apresentou números assustadores em termo de porte, o Serpro 
também é gigantesco. A responsabilidade do TCU é lidar com informações de 
terceiros. Precisamos de credibilidade ao lidar com essas coisas. Tivemos uma 
situação com uma empresa pública onde precisava ser feito uma auditoria. Essa 
empresa foi até a Justiça para dizer que não ia entregar suas informações, por 
serem  extremamente sensíveis, enquanto o TCU não demonstrasse que tinha 
meior seguros para preservá-las. Uma vez caída na mão de concorrente, a infor-
mação poderia acerretar um dano enorme para a organização. Estávamos com 



30Fórum de TIC Dataprev Proteção de dados

Proteção de dados implantada no TCU
Antonio Quintino Rosa

um projeto de construção do nosso data center. Depois de concluída a constru-
ção, a empresa foi lá, verificou e chancelou que o orgão tinha adquirido condi-
ções de receber as informações, dando um tratamento adequado para elas. 

Então, a responsabilidade é enorme. Firmamos um acordo de cooperação com 
a Previdência Social, em breve operacionalizaremos esse acordo. Precisamos li-
dar com a transferência de dados de maneira segura, confiável, dando certeza  a  
quem nos fornece os dados que, se houver vazamento, não será a partir do TCU. 
Hoje temos dados da Receita Federal, de contabilidade pública, de privatização 
e uma série de outras informações criticas para o Governo e para o Estado que  
precisamos proteger e manter em uso adequado dentro do TCU. Com relação 
à segurança física, temos outra área responsável que é a nossa Secretaria de 
Serviços Gerais e Apoio. Ela é responsável por prover segurança física as ins-
talações do TCU. A parte de controle tecnológico está a cargo das áreas de TI e, 
lá, nós temos duas áreas do TCU: uma secretaria, responsável pela parte de in-
fraestrutura, e uma outra que cuida da parte de desenvolvimento, manutenção 
de software, portal e DW. Na dimensão de pessoas, a SIG trabalhou na definição 
das nossas políticas. Nossa política corporativa de segurança da informação, 
está sendo revista. Quando foi publicada havia um compromisso de, no prazo 
de até cinco anos, ser revista e reformulada.

Temos uma resolução mais recente, reflexo da lei de acesso à informação, que 
cuida da questão de classificação de informação dentro do TCU e mantém ba-
sicamente as diretrizes da própria Lei de Acesso a Informação (LAI). Os dados 
que vêm de fora do TCU vão seguir os mesmos critérios de classificação que 
cada organização deu, vamos ter que respeitar isso a todo custo. Outra questão  
importante com relação à classificação da informação, é que mesmo os dados 
produzidos internamente no TCU referem-se a outros órgãos da administração 
pública. Existe uma decisão recente do TCU que diz que os dados produzidos 
pelo TCU serão públicos a partir do julgamento do processo em que eles este-
jam incluídos. O nosso processo de geração de informação começa com o audi-
tor, que vai a campo ou pega um processo e começa a analisar. Ele vai fazer um 
julgamento, uma analise sobre aquela situação e vai emitir um parecer. Depois 
esse dado é discutido dentro da unidade técnica, é submetido a uma análise do 
Ministério Público, vai ao gabinete, onde é feito o relatório, o voto e o acórdão 
de decisão. Depois, é submetido ao colegiado do TCU e ainda pode ser alterado,  
em função da decisão no colegiado. Esse dado pode ser divulgado na imprensa. 

Além da resolução, temos uma portaria que regulamenta essa resolução. Es-
tamos no processo de reformulação. A resolução já foi refeita, a portaria de 
regulamentação está sendo refeita agora, mas, ainda no que concerne as re-
gras, ainda estão sendo aplicadas. Como eu já mencione, há outros fatores de 
divulgação para atingir as pessoas, há o dia de segurança da informação, um 
evento que acontece todo ano no TCU, com participação de vários convidados 
e as cartilhas que são elaboradas para essas boas práticas em segurança da 
informação em auditoria. Há uma cartilha elaborada para o auditor que vai em 
campo, explicando como deve proceder, os cuidados que deve ter com os dados 
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que ele leva do TCU  também com os dados que ele eventualmente recolhe no 
ente jurisdicionado e traz para o seu notebook, para o seu ambiente de trabalho. 
Essa cartilha visa que o auditor do TCU trabalhe seguro quando estiver em cam-
po, protegendo a informação do ente que está sendo fiscalizado. Existem visitas 
técnicas feitas a unidades, uma espécie de auditoria branca que  o auditor faz 
em diversas unidades. Ele chega lá e avalia o procedimento operacional de cada 
unidade do ponto de vista de segurança da informação. Gera um relatório com 
várias recomendações que apontam procedimentos inseguros, eventualmente 
existentes em cada unidade.

Parte da segurança física é responsabilidade da nossa Secretaria de Serviços 
Gerais e Apoio, embora o software que rode aqui seja de responsabilidade da TI 
e a gestão cadastral é toda da TI. O data center é responsabilidade da área de 
infraestrutura, o esquema de dupla porta busca dar segurança física. A nossa 
sala  não é exatamente uma sala cofre, mas é segura, feita com painéis e com 
todos os requisitos de segurança de uma dessas salas. Além do nosso data 
center principal, temos também um outro de contingência. Esse data center foi 
uma sacada que tivemos de economia de recurso. O orçamento do TCU é bas-
tante reduzido, em especial o orçamento do TI. Tivemos que utilizar um pouco a 
criatividade para também aumentar a nossa segurança. Fizemos um convênio 
com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), um órgão situado relativamente pró-
ximo,  e colocamos alguns racks de máquina no data center deles. Eles colocaram 
alguns no nosso e passamos alguns eixos de fibra óptica para fazer interligação 
dos nossos data centers. A partir daí, pudemos programar cópias de segurança 
no data center. Eles também fizeram o mesmo em relação ao nosso e estamos 
também acrescentando serviços e criando condições para que possamos ope-
rar os nossos processos mais críticos a partir do data center deles, e vice-versa. 

Nossos objetivos iniciais são recuperação de serviço em caso de desastre, ba-
ckup de todos os dados, tanto do banco como dos documentos eletrônicos. Aqui, 
é importante fazer duas colocações: primeiro em relação ao tempo de recupe-
ração de desastre. Vamos supor que pegue fogo aqui no nosso data center. O 
TCU retoma sua operação e, se comprar tudo emergencial, consegue implantar 
tudo em seis ou oito meses. Mas, nesse tempo, o TCU já fechou as portas, ou-
tras organizações vão tomar seu espaço. Pensamos em fazer um data center de 
contingência. Hoje, em caso de desastre com o nosso data center, conseguimos 
retornar a operação normal dos nossos processos mais críticos em menos de 
uma semana. Com relação à questão dos documentos eletrônicos, passamos 
por uma transformação muito grande em 2010. Nossos processos eram em pa-
pel e o grande risco que tinha era o transporte de uma secretaria para um gabi-
nete. Esse transportador podia a qualquer momento sumir com um processo ou 
tirar uma cópia ali na xerox mais próxima. Nem ficaríamos sabendo o que estava 
se passando. A partir de 2010, os processos tornaram-se todos eletrônicos.

O problema com o boy dos Serviços Gerais passou a ser da TI. Estamos total-
mente dependentes da TI. O que vai acontecer se a TI entrar em greve, parar de 
funcionar, qualquer coisa? O TCU simplesmente para de trabalhar. Passamos a 
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ser responsáveis  pelo dia a dia de trabalho das pessoas. Isso passou a ser um 
problema da TI: preservar os documentos de  declaração de bens e renda, base 
de dados para auditoria, de projetos estratégicos de Estado. Imagine um projeto 
de submarino nuclear brasileiro. Para proteger essa informação, criaremos um 
ambiente especifico para manuseio desses dados. Não pode ser algo que colo-
que numa rede e fique sujeito a uma invasão, como declaração de bens e renda 
das autoridades, Presidente da República, Ministro de Estado, Senadores, De-
putados, que tem a obrigação legal de apresentar a declaração de bens e renda 
ao TCU. O TCU tem obrigação legal de processar isso de forma segura. Criamos, 
para esses casos, ambientes específicos fora da rede com controle de acesso 
físico a esses locais. Somente os servidores que atuam naqueles processos tem 
acesso ao sistema. Toda vez que um servidor desses muda de lotação, ele se-
quer consegue entrar de novo naquela sala. É uma forma especifica de prover 
segurança para os casos que requerem maior cuidado.

Do ponto de vista tecnológico,  chegamos à conclusão que manter essas coisas 
todas é um negócio extremamente caro, trabalhoso. Tínhamos que contratar 
equipamento, software, contratar serviço de suporte, serviço de monitoramen-
to. A cada instante um software estava desatualizado, um equipamento obsole-
to e consumíamos cada vez mais pessoas e recursos para fazer esse trabalho. 
Em certa altura, algum iluminado falou: por que não contratamos um serviço 
gerenciado de segurança e montamos aqui um centro de operações de segu-
rança com fornecimento, manutenção, configuração e monitoramento feito por 
uma empresa especializada? Ela, com certeza, vai ter maiores condições de fa-
zer esse tipo de trabalho. Fizemos uma licitação em que previmos o forneci-
mento de todos esses serviços, instalação de equipamento, de software, serviço 
de monitoramento, fornecimento de relatórios periódicos sobre a situação de 
segurança da nossa rede. Ficamos apenas com a gestão. Quando tivermos uma 
necessidade, a gente simplesmente demanda essa empresa, acompanha a exe-
cução do serviço e tem uma resposta. Com isso, conseguimos num único con-
trato resolver praticamente todo o nosso problema de segurança de bordware e 
podemos alocar pessoas para avançar um pouco mais.

Quando começarmos a ter uma ferramenta desse tipo, passamos a observar 
que o nosso processo de desenvolvimento de software não está tão seguro. A 
ferramenta de firewall de aplicação vai indicar uma série de vulnerabilidades na 
aplicação, que não se corrige nesse nível de segurança de bordware. Se corrigir 
vai impedir aquela aplicação de funcionar. Então, ela começa a gerar sinais para 
gente de que algo errado está sendo feito em outros processos internos da TI. 
Melhoramos os nossos processos internos de provimento de serviço, a partir 
das informações que vinham de forúns e pesquisas. Da mesma forma, o serviço 
que não conseguíamos prover. O volume de log que  servidores de arquivo geram 
é uma enormidade, é quase impossível você lidar com isso se não tiver uma fer-
ramenta boa para correlacionar e tomar decisões em cima de uso que as pessoas 
estão fazendo dos sistemas e dos diversos serviços de TI. Com uma empresa 
trabalhando para gente, tivemos condições de ter mais informações e sermos 
mais proativo na correção de comportamento de usuário, falhas eventuais em 
concessão de permissões e de perfis de acesso aos diversos recursos. 
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Na gestão de vulnerabilidade,  começamos a verificar onde estão nossos pon-
tos vulneráveis e onde está mais passível de ser atacado. Na nossa estação de 
trabalho temos um nível de proteção razoável com uso de firewall point. A parte 
de antivírus  são os maiores problemas. Trabalhamos com uma imagem padrão. 
Para cada perfil de usuário temos uma imagem e, se essa estação sofre algum 
ataque, tem algum vírus, algum mal comportamento, baixamos uma nova ima-
gem padrão no disco e a máquina volta a operação, no máximo, em 15 minu-
tos. Foi um ganho enorme em termos de gestão de segurança. Estamos usando 
também uma figura chamada desktop virtual que permite termos um pouco mais 
de segurança para o auditor que está em campo. Com essa ferramenta, ele não 
precisa levar no notebook dele nenhuma informação sensível do TCU. Caso ele 
precise dela, acessa um desktop virtual diretamente na nossa rede. Nós pode-
mos também configurar o notebook dele, caso ele não consiga imprimir, usar pen 
drive, baixar no HD, enviar por e-mail, ou fazer qualquer outro tipo de exportação 
desse dado Essa facilidade traz uma garantia adicional: caso o auditor seja assal-
tado, não precisa ter no notebook dele nenhuma informação sensível.

Existe a possibilidade de você ter um pouco de segurança e de armazenamento 
e de backup. Nossa política de backup contempla uma cópia no nosso site de 
contingência. Temos uma cópia completa da nossa instalação lá, o que facilitou 
muito esse trabalho de manter um espelhamento completo. Do ponto de vista 
de acesso de usuários aos nossos sistemas, temos um sistema próprio desen-
volvido que chamamos de Siga. O Siga gerencia, por meio de perfis, todo o aces-
so dos nossos usuários aos sistemas e alguns desses perfis são concedidos 
automaticamente quando a pessoa toma posse e é cadastrado como servidor 
do TCU. Outros têm que ser concedidos pela diretoria em função da necessidade 
de trabalho. Esses perfis são concedidos e revogados à medida da necessidade. 
Todas as operações são logadas. Temos um log de acesso a todos os sistemas e 
processos de remoção automática desses perfis. Se o servidor pede demissão 
ou é demitido automaticamente é gerado um comando para revogar todos os 
perfis dele na instalação. Se ele, por exemplo, muda de lotação, todos aqueles 
perfis que são típicos da lotação anterior dele também são removidos. 

Esse sistema foi desenvolvido ao longo de dez anos e vem sendo aperfeiçoado 
a cada dia. Outra função é de inativação do usuário. Por exemplo, temos casos 
de terceirizados, de estagiários que também ganham perfis de acesso nos nos-
sos sistemas. Quando vence o contrato é informado no sistema e automatica-
mente ele é inativado nas nossas instalações, diminuindo nosso risco. Com o 
uso do processo eletrônico, uma outra figura também ganhou importância no 
nosso meio em termos de segurança: o uso do certificado digital. Os primeiros 
documentos que foram assinado foram os acórdãos produzidos pelo Tribunal. 
Os Ministros do TCU foram os primeiros a usar certificado digital para assinar 
documento e conferir a esses documentos aquelas características de integri-
dade. Os documentos processuais que tem efeito externo são todos assinados 
por certificado digital e são todos padrões ICP Brasil. Os documentos que são 
recebidos no TCU são autenticados antes de serem inseridos nos processos, 
também usando o certificado digital. Nós temos processos  relativos a pesso-
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al, de concessão e admissão de pessoal ao serviço público. As informações de 
todos esses processos, por exemplo, alguém que se aposenta hoje, daqui a 50 
anos pode morrer e os herdeiros podem ter direito a uma pensão decorrente 
daquela aposentadoria, têm que ser mantidas por muito tempo.

Quando falamos de documento eletrônico, a tecnologia muda e daqui algum 
tempo não conseguimos ter acesso a esses documentos. Estamos desenvol-
vendo uma política de preservação de documentos eletrônicos. Já está pronta, 
falta apenas ser aprovada. Definimos os critérios de preservação de documen-
to eletrônico ao longo do tempo. São várias estratégias a serem utilizadas. Em 
cada situação aplicamos uma estratégia diferente, a começar pela geração do 
próprio documento, que já tem que ter uma estratégia. Hoje, todos os nossos 
documentos eletrônicos têm o formato PDF A, que tende a ser um padrão daqui 
para frente em termos de documento e, provavelmente, vai ter uma longevida-
de maior. Antes, os nossos documentos eram todos produzidos em MS Word. 
Aqueles que foram gerados na época do DOS talvez não consigam mais ser 
abertos hoje. Precisamos recorrer a uma tecnologia daquela época para poder 
abrir. O PDF A  tem essa característica de ser um pouco mais longevo e, daqui a 
um tempo, conseguiremos convertê-lo para outro formato e continuará visível. 
O cenário tecnológico muda todo dia, os requisitos de segurança também, o que 
é seguro hoje não vai ser seguro amanhã. Temos que estar vigilantes, tendo 
novas estratégias a cada momento. Temos o interesse de que todos os docu-
mentos que entrem no TCU já estejam autenticados com certificado digital. Es-
tamos interessados em fazer um site backup numa instalação nova. Temos uma 
área reservada para fazer um backup e termos realmente um espelhamento de 
tudo o que fazemos. Porque hoje o TCU não trabalha se não houver tecnologia 
operacional. Existe um desejo e um esforço muito grande de estabelecer meca-
nismos seguros de intercâmbio de dados com outras organizações. Aqui, stão 
presentes dois grandes parceiros nesse esforço, o Serpro e a  própria Dataprev.
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 Expectativa da proteção de dados pelo INSS Antônio de Quintino Rosa

Cesar – Dataprev: Quintino, essas máquinas são 
ligadas à rede? Como vocês montaram esse am-
biente para esses dados mais sensíveis?

Antonio Quintino – TCU: É uma rede interna den-
tro de uma unidade fechada. Somente os servido-
res tem acesso para o manuseio daquelas infor-
mações. Existe todo um controle de acesso físico e 
também os equipamentos não são ligados à rede.

Cesar – Dataprev: Ou seja, o atacante teria que ter 
acesso físico a sala para conseguir roubar essa in-
formação?

Antonio Quintino – TCU: Exatamente. Agora, os 
demais sistemas estão ligados à rede e o que nós 
temos de segurança são firewall, IPS, enfim…

Leonardo – Dataprev: Eu achei muito interessante 
a abordagem em relação à contratação do serviço 
de segurança. Eu não conhecia a prática de con-
tratar segurança como serviço. Achei muito inte-
ressante porque é difícil uma organização pública 
conseguir se manter atualizada no mercado numa 
área que muda tão rápido. Eu queria que você com-
partilhasse mais sobre essa experiência. Como está 
sendo, os problemas que vocês enfrentaram, as 
vantagens. Queria que você abordasse um pouco 
mais sobre esse assunto que eu achei muito cria-
tivo, muito interessante e, de repente, é uma ex-
periência que pode ser compartilhada depois por 
outros órgãos também.

Antonio Quintino – TCU: Com certeza…

Elton – Dataprev: Vocês também tem pessoal ter-
ceirizado dentro dessa estrutura? E dois: se ao final 
desse contrato existe transferência de tecnologia e 
treinamento do seu pessoal?

Antonio Quintino – TCU: Bom, primeiro, a experi-
ência de implantação foi muito dolorosa. Era algo 
novo no mercado. A própria empresa fornecedora, 
apesar de grande, teve dificuldades de implantar 
por conta da maneira que temos de lidar com a se-
gurança da informação.Temos exigências próprias, 

as quais não poderíamos abrir mão. Então, o ini-
cio dessa implantação foi muito penoso, tivemos 
muito conflitos, atrasos nas entregas, ainda não 
está concluída a implantação por causa de um dos 
componentes que, quando chegou e foi instalado e 
configurado, não atendeu a todos os requisitos. A  
empresa teve que substituir a caixinha que eles en-
tregaram inicialmente. Tivemos também uma série 
de dificuldades na própria atuação da empresa, que 
precisa ser muito tempestiva no caso de incidente, 
no caso de alguma necessidade que a gente tenha 
de facilitar algum acesso. Mas isso tudo está sen-
do resolvido com bastante diálogo e bastante pa-
ciência eu diria. Com algumas multas já aplicadas, 
algumas glosas em faturas por descumprimento 
de prazo. Mas a tendência é a coisa se estabilizar a 
partir do ano que vem.  Já prevíamos uma duração 
de cinco anos e existe, sim, uma previsão de trans-
ferência de tecnologia para a equipe do TCU. Exis-
tem  pessoas terceirizadas nessas áreas. O SOC, 
aquela equipe que faz o monitoramento e gera os 
alertas de segurança, é toda terceirizada, porque 
tem que ser 24/7 e temos dificuldades de manter 
plantões 24/7 no serviço público. Até nisso ganha-
mos um pouco, com a empresa ficou mais fácil a 
gente implantar os plantões.  

Eu diria que, até um tempo atrás, o TCU tinha atu-
ação do legista, que, depois do cadáver ali deitado, 
faz uma autópsia para ver o que tinha acontecido. 
Tínhamos um acúmulo de processos enorme, em 
especial os processos relativos à análise de atos 
de pessoal, que aumentou muito desde a Cons-
tituição, quando todos passaram a contratar por 
concurso público e todos os atos relativos a essa 
transação com pessoal passou a ser objeto de aná-
lise do TCU. Desde a promulgação da Constituição, 
o TCU enfrentou esse  desafio a solução que  en-
controu foi utilizar Tecnologia da Informação para 
aumentar a capacidade de análise. A análise dos 
atos de admissão e concessão no TCU é feito  por 
meio eletrônico, a exemplo do que é feito um pou-
co na Receita Federal. Com relação às outras áre-
as de atuação, os programas de governo eles se 
avolumaram e aumentaram de complexidade nos 
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últimos anos, e a capacidade do TCU não cresceu 
na mesma proporção. O uso de ferramentas de TI 
passou a ser um grande achado para melhorar a 
nossa capacidade de análise e hoje fazemos muito 
uso de mineração de dados, ferramentas utilizadas 
para fazer cruzamentos de grandes probabilidades 
e encontrar determinadas situações. 

Ao mesmo tempo, houve um esforço muito grande 
do TCU de eliminar processos antigos, de realmen-
te instruir, dar julgamento e arquivar. Hoje, traba-
lhamos  com a seguinte meta: todos os processos 
que entrem no TCU este ano terão que ser julga-
dos até o final do ano que vem. Isso significa que 
os trabalhos de instrução de contas, de instrução 
de representação de denúncia tem esse horizonte  
de solução. Com relação às auditorias, houve uma 
mudança muito forte também no objeto a ser au-
ditado. Antes o auditor saía em campo com uma 
maletinha e o juízo dele, para chegar lá e julgar uma 
situação e saber se ali havia, ou não, algo irregular. 
Hoje, ele sai a campo já com uma série de indicati-
vos,  já fez uma série de pesquisas, fez uma série 
de cruzamento de dado. Vai de forma mais direcio-
nada a uma situação que ele precisa verificar em 
campo. Isso também permitiu que a gente se apro-
ximasse um pouco mais dos fatos. Outra questão 
são os grandes projetos de Governo, que, hoje, tem 
um pouco mais a atenção do TCU. A  partir de janei-
ro de 2013,  o TCU se organizou para olhar de forma 
especializada determinados segmentos de Gover-
no que são de alta relevância. Previdência Social é 
um desses casos, temos uma secretaria agora es-
pecializada em Previdência.

Temos pessoas focadas em estudar a questão de 
Previdência e fazer um acompanhamento um pou-
co mais concomitante com os fatos, temos também 
secretarias na área de Saúde, na área de Meio Am-
biente, na área de Educação e assim por diante. Isso 
permite não só que nos aproximemos mais dos fa-
tos, mas que também os olhemos com um pouco 
mais de compreensão, para cometer menos engano 
na avaliação. O fato de conhecer também nos faz 
ser mais responsável por aquilo que estamos  exa-
minando, porque geralmente tendemos a despre-
zar o desconhecido. Um  exemplo: nós tivemos re-
centemente a preparação para a Copa do Mundo. A 
partir do momento que começaram os preparativos 
de construção de estádios, construção de mobilida-
de urbana para dar suporte à realização da Copa do 
Mundo, o TCU já começou a olhar os processos rela-
tivos a esse movimento. 

Em relação às Olimpíadas, a mesma coisa. O pon-
tapé para a preparação das Olimpíadas já foi dado 
e o TCU já tem tanto o ministro designado para co-
ordenar todas as ações relativas ao evento, como 
também já tem a secretaria especifica que vai olhar 
vários aspectos relacionados a essa preparação. 
Isso dá uma maior proximidade em relação à rea-
lização dos fatos. Ser preventivo é uma pretensão 
para o futuro, mas  você tem instrumentos de TI 
e já consegue usar aquelas ferramentas que eu 
chamo de preditivos para ter algumas inferências 
possíveis sobre o futuro. Se antecipar ainda é uma 
dificuldade, mas estamos muito mais próximos dos 
fatos do que antes.
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¹ Analista da Superintendência de Operações (SUOP)

Vou dar uma passada rápida numa faceta abordada por alguns, que  é a parte 
do planejamento e de como podemos implementar uma ideia, um modelo de 
proteção de dados numa grande corporação, como é o caso, por exemplo, da 
Dataprev, uma organização pública. Todos viram nas palestras e apresentações 
que é um mundo extremamente difícil de se imaginar funcionando em sua ple-
nitude. O Gartner, em um dos seus artigos, comenta essa dificuldade, se não me 
engano o título era alguma coisa assim: Faça um plano de proteção de dados e 
seja um herói. Esse slide explica um pouco sobre a complexidade de um plano 
de proteção de dados. O objetivo é mostrar um pouco como a Dataprev está 
atuando nesse contexto. É um significado amplo e complexo. Temos como sen-
do proteção de dados aspectos jurídicos de proteção de dados pessoais. Temos 
que começar a focar, de fixar um escopo sobre o que é realmente importante 
dentro desse plano. Temos a segurança de acesso que é mais uma preocupação 
interna e externa, backup e restore, que, digamos, seja um nível bem básico Ou-
tra questão muito importante, é a questão financeira. Não é barato, não se vai 
gastar um milhão para proteger um copo d’água. Temos que avaliar muito bem 
o valor da informação, isso é importantíssimo. Hoje, no custo de implementação 
de ferramentas básicas dentro do data center, além de todo montante financei-
ro, temos que considerar o tempo em que isso leva em uma organização públi-
ca, que envolve todo o processo de compras e toda preparação de uma equipe. 
É um processo bastante demorado e complexo.

A Dataprev possui sistemas muito antigos, como é o caso por exemplo, do Pris-
ma, que está baseado num sistema operacional SCO. Precisamos rever qual é o 
patamar que a empresa se encontra, antes de tentar planejar alguma coisa. Não 
adianta simplesmente deixar esse legado para tentar colocar mais uma camada 
em cima desse bolo, porque vai acabar complicando tudo. É preciso identificar 
principalmente as lacunas e sem sem planejamento não é possível chegar num 
bom resultado. Quais os valores que estão envolvidos na proteção de dados. 
Preciso proteger todas as informações ou todos os dados disponíveis na empre-
sa? Recentemente, a Dataprev, dentro de um programa de educação corporativa, 
disponibilizou a todos os funcionários um curso básico de segurança da informa-
ção. Com isso, conseguiu permear por toda organização alguns conceitos básicos 
de segurança, principalmente senha, acessos, enfim, todas as informações bá-
sicas a respeito de uma proteção de dados, sem a qual isso fica muito vago. Não 
dá para, simplesmente, implementar uma TI muito bem preparada, quando os 
seus usuários não estão preparados. O processo de seleção de funcionários, na 
Dataprev, envolve muito tempo, dispêndio de recursos financeiros para as con-
tratações. Além disso, há o esvaziamento de equipe, principalmente em Brasília 
ocorre o cara passar em algum outro concurso e sair.  
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A montagem de uma equipe especializada é extremamente dispendiosa e por 
isso mesmo eu coloquei esse processo de seleção de funcionários como um 
dos itens de um planejamento. A Dataprev passa hoje por um processo de pa-
dronização, e o que  que acontece nesse processo? Os processos internos da 
empresa estão sendo revistos e, principalmente, padronizados e melhorados 
justamente para tentar preencher o desafio da reciclagem de funcionários, ou 
melhor, da rotatividade. Sai  muita gente. Os sistemas antigos, os legados vão 
ficando para trás. Ninguém sabe como operá-los. Enfim, quais as políticas que 
foram implementadas no passado? Se a gente não tiver uma padronização fica 
muito difícil a implementação de um plano, ou mesmo a realização de um plane-
jamento de proteção de dados. Precisamos estar atentos ao clima organizacio-
nal, aos usuários, que são os que vão operacionalizar todo esse plano, toda essa 
máquina dentro da empresa. O principal ator para preencher a lacuna dentro de 
um plano é, sem dúvida, o usuário. Ele é quem vai fazer todas as modificações 
em cima de um sistema planejado.

Fornecedores e prestadores de serviços têm que estar nesse circulo também. 
Sem dúvida, se não tivermos parceiros a coisa acaba complicando. Eu trabalhei, 
antes de entrar na Dataprev, numa parceira grande de um fabricante de stora-
ge. Eles  simplesmente viraram as costas para aquela organização. A seleção de 
fornecedores é muito importante. Eu sei que dentro dessa organização pública 
isso é muito difícil, porque a gente está sempre a mercê do processo de licitação. 
É preciso ainda o apoio das áreas jurídicas, do RH e da área financeira, que tem 
que estar participando de todo esse planejamento. Sem o aval dessas áreas, o 
risco de não dar certo é muito grande. Eu tenho cerca de quatro anos de trabalho 
na Dataprev. Há cerca um ano mais ou menos, fui convidado para trabalhar na 
Superintendência de Operações. 

A Superintendência de Operações está acima dos três centros de processamen-
to da Dataprev, que ficam no Rio, em São Paulo e Brasília, sendo que o maior é 
no Rio de Janeiro. Temos unidades administrativas, as unidades regionais, em 
cada capital do Brasil. Para vocês terem uma ideia do  universo da Dataprev, há 
todos os serviços de TI para grandes clientes, como o Ministério da Previdência,  
o INSS e o MTE, de hospedagem de servidores e produção de sistemas, presta-
ção de serviços e suporte técnico. Eu trouxe um slide para mostrar exatamente 
um pouco dessa evolução do backup no ambiente Dataprev no período de um 
ano, um crescimento acima de 60% de volume de backup. Isso dentro dos três 
sites, considerando Rio, Brasília e São Paulo. Com isso a gente tem uma ideia de 
como a Dataprev teve que se reestruturar nesses últimos anos para correr atrás 
dessa evolução, desse crescimento. Fizemos investimentos muito altos para 
tentar reformular toda infraestrutura da empresa, principalmente dos três data 
centers. A capacidade de armazenamento cresceu de um para seis petabytes. 
A gente deve estar recebendo agora novos dispositivos de armazenamento, 
novas storage, para suprir essa demanda que não para de crescer. A tendência 
agora é exatamente a de tentar reformular todo ambiente da empresa, os le-
gados e tentar dar um novo salto de lanejamento, visando esse crescimento. A  
tendência agora é de um crescimento muito maior do que 60%.
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 Estamos fazendo uma restruturação dos ambientes de  backup, na tentativa de 
padronizar os CP’s. Nós temos uma certa disparidade, uma certa divergência em 
relação alguns processos internos. Isso tem atrapalhado, de certa forma, esse 
crescimento e a implementação de novas tecnologias. Então, o grande trabalho, 
o grande desafio hoje da Dataprev é exatamente o de tentar colocar em dia 
toda esse ambiente da empresa.Nós temos como base em termos de software 
de backup, o EMC Networker e centrados basicamente, o forte mesmo, em cópia 
e mídia magnética, nos três CP’s. São unidades de bibliotecas robotizadas de 
grande capacidade. Bom, então voltando um pouco para dentro do ambiente 
Dataprev,  estamos centrados em cópias, em mídias magnéticas. O grande for-
te dentro dessa parte de cópias ou de backup: nós temos aqui, por exemplo, o 
tempo necessário para a geração das cópias em fita magnética. É realmente um 
desafio, quer dizer, a janela de backup. A gente não consegue ter um crescimen-
to como tem dos volumes. Precisamos realmente limitá-los, não tem como usar 
indefinidamente uma janela de backup.

A recuperação dos dados dessas mídias magnética é um outro desafio que es-
tamos tentando dentro desse planejamento. Fazer a  implementação, digamos, 
de uma nova tecnologia em substituição a antiga ou, pelo menos, agregar ou-
tros valores a esse processo de backup. A perda de transações dentro dessas 
cópias em mídias fica muito restrita, não tem como fazer um controle mais ri-
goroso. Esse é outro item: o envio das fitas magnéticas salvas para um outro 
site de contingência. Conheço várias empresas que fazem esse tipo de trabalho 
de transporte seguro de mídias magnéticas para outro site de contingência. Isso 
em se tratando de volumes pequenos de informações, de dados salvos. Mas a 
Dataprev não pode ficar apenas nesse campo de atuação. Nós estamos rece-
bendo novos dispositivos e implementando novas tecnologias exatamente para 
tentar substituir esse tipo de contingenciamento. E a perspectiva de proteção 
de dados é a de exatamente tentar baseá-la em disco, principalmente replican-
do dados, mais uma vez dentro de um escopo bem definido,  de um planeja-
mento bem feito. 

Nos temos  já duas implementações,  o Orcale Data Guard que já faz a replicação 
entre Rio e São Paulo dos principais sistemas do INSS, e o Recover Point, que 
também faz a implicação entre esses dois centros e está em processo de homo-
logação. A tendência é ampliá-los e melhorá-los. A proteção contínua de dados  é 
aquela tecnologia em que eu tenho uma, digamos, uma proteção de dados cons-
tante. Eu  não preciso habilitar uma janela e colocá-los dentro de uma progra-
mação. Mas tenho exatamente uma ideia, por exemplo, de alterei, protegi, alte-
rei, protegi, então é mais ou menos essa a ideia. Snapshots e clones, backup com 
duplicação. Enfim, estamos pretendendo implementar todos esses itens. Temos 
uma pequena área hoje de backup em disco. A ideia é exatamente implementá- 
la numa escala bem maior, exatamente por causa das dificuldades enfrentadas 
dentro das mídias magnéticas. Lembro,  mais uma vez lembrando, que o plano é 
muito importante para isso e de que temos que envolver a alta administração no 
planejamento estratégico, para que possamos ter  a efetivação de um modelo e 
a camada operacional. 
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Eu tomei como exemplo um dos modelos referenciados pelo nosso Departa-
mento de Arquitetura e tenho aqui alguns passos para essa proteção. Nós te-
mos historias de local de produção em que ele é copiado, ou simplesmente feito 
um snapshot para uma área de recuperação local. O segundo passo de proteção 
é um backup local em que consiga tirar aquelas informações daquele storage, 
não centralizá-los e colocá-lo num outro storage, armazenando de forma con-
tingenciada. E uma terceira fase é uma cópia em disco. Como todos sabem, a 
Previdência e mesmo a Receita tem muitos dados, muitas informações, com 
prazos de retenção bastante longo, colocando numa terceira etapa  um backup 
em mídia magnética. Há o site secundário, que é essa nova ideia da replicação, 
mantendo o storage de produção remoto - isso podendo ser dentro dessa trian-
gulação São Paulo, Rio e Brasília. Nós temos, aqui, uma replicação, um quarto 
passo para essa proteção e, novamente, de um backup local,  de um storage de 
um backup local para um storage de backup remoto.  Temos aqui um quinto item 
e, novamente, uma fitoteca replicada, uma fitoteca remota, fazendo a cópia, 
uma segunda cópia, digamos assim, dentro desse plano.

Em relação à classificação dos dados que podemos ter, dentro de uma análise de 
criticidade, o número mínimo de locais onde  precisamos ter esses dados, se a 
gente considerar que o mínimo de quatro locais  é o ideal para dados altamente 
críticos. Nós  temos seis passos, desde a recuperação local de um site primário, 
fazendo o backup daquele site primário, até uma replicação remota e um backup 
daquele armazenamento remoto. Isso, sem dúvida, para planejamento de dados 
altamente críticos. Nós temos aí a escala para três ou dois locais. A Dataprev 
recentemente montou um projeto, em função da necessidade de infraestrutura 
dos clientes, visando utilizar principalmente a facilidade com que a nuvem é tra-
tada hoje. Conseguiu construir uma nuvem privada onde pretende disponibilizar 
de uma maneira muito mais forte para os seus clientes máquinas sob demanda. 
Só para ilustrar o modelo de host para os clientes: nós temos, atualmente,  nos 
três Centros de Processamento cerca de 720 servidores físicos, dos quais 170 
são hospedeiros e 1.500 virtuais, aproximadamente, com tendência de cresci-
mento dessas máquinas de nove máquinas por cada servidor físico.  Se consi-
derarmos que há poucos meses tivemos uma séria restrição de orçamento, sem 
duvida alguma, temos que sempre fazer sempre mais com menos. De qualquer 
forma isso vai se tornar uma constante e o cinto vai tender a apertar muito mais.  

Bom pessoal, não sei se fui claro na apresentação, mas a ideia foi a de passar  o 
que a empresa está atravessando. São momentos de transição muito fortes em 
termos de tecnologia, de processos internos, de relacionamento com os clientes 
e, principalmente, de tentativa de enfrentar a padronização da empresa. Cada 
data center implementou no passado alguns processos ou algumas tecnologias 
que não foram correspondidas de forma semelhante em outros setores. A em-
presa percebeu que existe uma dificuldade muito grande nessa gestão e a estra-
tégia da alta administração foi a de exatamente colocar como foco arrumar essa 
casa e, ao mesmo tempo, mudar essa tecnologia, implementar ou gerir esse vo-
lume forte de dados que tem crescido nos últimos tempos. Eu posso dizer que, 
do pouco que eu vi, não é brincadeira de criança. É uma coisa muito complicada. 
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Devemos ter em mente que o planejamento, a estratégia tem que ser muito 
bem desenhada, envolvendo desde a alta administração até o usuário final. Nós 
temos infraestrutura disponível de alta capacidade. O grande desafio, nos próxi-
mos anos, será a implementação ou o planejamento da  implementação dessas 
novas políticas de proteção. 
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