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Resumo  
Com a disseminação das redes de computadores e da Internet nas empresas e organizações 
de todo o mundo, as questões relativas à Segurança da Informação passaram a fazer parte da 
pauta de preocupações dos gerentes de TI. A partir da bibliografia nacional e internacional e 
de pesquisa realizada em três empresas nacionais da área de segurança (através de vivência, 
observação e entrevistas), procuramos definir os conceitos relativos à Segurança da 
Informação, os mecanismos que tratam cada um dos conceitos, o mercado das empresas de 
segurança, as formas de atuação destas empresas, em particular das empresas brasileiras e 
suas principais tendências. Esperamos, com este artigo, fornecer um conhecimento 
aprofundado a respeito da Segurança da Informação e de sua importância, além de 
apresentar este campo como um nicho de mercado viável e promissor para a maior inserção 
do Brasil na Nova Economia, apontando possíveis direções a serem seguidas. 
Palavras-chave: Segurança da Informação, Empresas de Segurança da Informação. 

1. Introdução 
A partir de meados da década de 1990, o mercado mundial de Tecnologia da Informação 
sofreu uma mudança revolucionária, impulsionada pelas redes de trocas de dados, em especial 
a Internet e várias organizações estenderam seus negócios para a Web, disponibilizando 
informações e serviços aos clientes através de Websites. 

Paralelamente surgiram as questões de segurança, relacionadas a esse novo contexto. Como as 
tecnologias de redes de computadores não haviam sido planejadas para trocas comerciais e 
negócios em geral, elas naturalmente não contavam com mecanismos adequados de 
segurança. Em pouco tempo, os prejuízos para as empresas começaram a ser manchete de 
jornal, junto com os vilões causadores dos mesmos: os hackers. 

Segundo Yourdon (2002), nós iremos presenciar um enorme aumento nas técnicas e tecnologias 
para a proteção das redes de telecomunicações, dos sites, dos portais de Internet e de outros 
elementos dependentes da tecnologia dos computadores. Surge portanto um novo mercado que 
é ainda muito novo, pouco definido e difundido: o da Segurança de Informações Eletrônicas.  

Através da definição dos principais conceitos da área de Segurança da Informação, dos 
mecanismos utilizados e de uma análise do mercado das empresas de segurança, procuramos 
apresentar este campo da Tecnologia da Informação (TI) como uma oportunidade de negócio 
para novos empreendedores de tecnologia no país. Apontamos uma centralização dos tipos de 
atuação em segurança, que estariam migrando para as grandes empresas integradoras de 
tecnologias, e destacamos as áreas voltadas para o desenvolvimento de software de segurança 
como as mais importantes para o fomento por parte do governo. 

Como principal contribuição, esperamos apresentar a Segurança da Informação como um nicho 
de mercado viável e promissor na Nova Economia, apontando possíveis direções a serem 
seguidas. Esta área requer maior atenção do governo, no sentido de incentivar tais empresas em 
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relação a financiamento, formação de recursos humanos e criação de marca no exterior. 

A metodologia empregada na elaboração deste trabalho foi constituída de uma revisão teórica 
através de pesquisa bibliográfica nacional e internacional em diversos livros, periódicos, relatórios 
de pesquisa e artigos na Internet, sites que tratam exclusivamente da Segurança da Informação e 
sites corporativos das principais companhias que oferecem serviços e produtos na área. 

De forma a analisar o mercado brasileiro de segurança, foram realizados três estudos de casos 
em empresas cariocas que atuam na área há aproximadamente dez anos, através de entrevistas 
com os sócios diretores destas empresas, de observação participativa e da vivência de um dos 
autores do artigo nas três empresas. Estas empresas são as que mais aparecem nos meios de 
comunicação brasileiros voltados para a área de segurança e são as únicas, na cidade do Rio 
de Janeiro, a possuírem uma história na área de segurança e uma experiência de aplicação dos 
serviços mais conhecidos deste segmento. Por motivos de sigilo, solicitado pelos 
entrevistados, seus nomes e os de suas empresas foram omitidos deste texto.  

2. Segurança da Informação: conceitos e mecanismos 
Neste item, apresentamos uma visão geral da área de Segurança da Informação. 

2.1. Conceitos 
Os conceitos mais comuns relacionados à Segurança da Informação são os de confidencialidade, 
integridade e disponibilidade (ALBUQUERQUE E RIBEIRO, 2002), a saber: 

− Confidencialidade: conceito relacionado ao acesso a informações confidenciais. Em um 
sistema de informação, apenas usuários autorizados podem ter acesso a determinadas 
informações. 

− Integridade: está relacionada com a alteração de informações. Um sistema íntegro deve 
impedir que determinadas informações sejam alteradas por usuários não autorizados, e 
caso isto venha a ocorrer, o fato deve ser imediatamente detectado pelo sistema. 

− Disponibilidade: determinadas informações de uma empresa, de uma universidade ou de 
um sistema de informação devem sempre estar disponíveis quando forem requisitadas. 

Quando tratamos de informações, as mesmas costumam apresentar os três conceitos descritos 
acima, com maior ou menor importância, de acordo com o caso específico. A seguir, veremos 
outros conceitos também relacionados aos problemas reais das organizações em geral 
(ALBUQUERQUE E RIBEIRO, 2002): 

− Autenticação: para um usuário utilizar determinado sistema, banco de dados ou mesmo 
acessar uma rede de computadores corporativa, ele precisa se autenticar, ou seja, dar alguma 
prova da sua identidade. Isso pode ser feito através do uso de biometria, por exemplo. 

− Não-repúdio: conceito bastante importante para sistemas de transações financeiras ou de 
compras pela Internet, que busca garantir que os participantes de uma transação eletrônica 
não possam negar o seu envolvimento na mesma. Costuma ser suportado por tecnologias 
de certificação digital. 

− Legalidade: este conceito diz respeito à aderência de um sistema de informação à 
legislação em vigor. Um exemplo é a aderência obrigatória dos sistemas que participam do 
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) às normas definidas pelo Banco Central. 

− Privacidade: capacidade de um sistema manter incógnito um usuário, impossibilitando a 
ligação direta da identidade deste com as ações por ele praticadas. Este é um conceito 
diferente de confidencialidade, e é aplicado no caso de eleições eletrônicas, onde não deve 
ser possível a associação do voto com o eleitor. 

− Auditoria: em sistemas computacionais, o objetivo da auditoria é verificar todas as ações 
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praticadas pelos usuários no sistema, detectando fraudes ou tentativas de ataque. É 
claramente um aspecto que vai de encontro à privacidade, e precisa ser racionalmente 
balanceado com a mesma. 

2.2. Mecanismos 
Para sustentar os conceitos definidos anteriormente, constantemente surgem novas 
tecnologias para tentar “resolver” os problemas da Segurança da Informação. Ao invés de 
descrever as inúmeras tecnologias disponíveis na área de segurança, procuramos aqui agrupá-
las nos principais mecanismos utilizados no mercado. 

Identificação de usuários 
Segundo Yourdon (2002), a identificação de usuários diz respeito a quem (ou o que) está 
tentando acessar algum hardware, rede, programas ou dados. 

Um mecanismo bastante usado ultimamente é o Gerenciamento de Identidade (LONEEFF, 
2003), que visa garantir que o usuário esteja cadastrado em todos os sistemas que ele precisa 
utilizar, e apenas nestes. Outra tendência são as soluções de single sign-on, que vinculam a 
autorização inicial de autenticação aos sistemas do ambiente, de forma que com uma única 
senha o usuário tem acesso a tudo aquilo a que ele está autorizado. 

Autorização e controle de acesso 
Estes mecanismos se preocupam com “o que” o usuário possui permissão de fazer no sistema 
(YOURDON, 2002). 

Os mecanismos mais comuns relacionados ao controle de acesso, segundo Loneeff (2003), 
são os Sistemas de Autenticação. Estes também utilizam a combinação de login e senha, em 
geral muito fácil de se “quebrar”. Diante deste quadro, as soluções de autenticação forte, 
geralmente apoiadas por um instrumento físico, tem crescido no mercado. Exemplos: tokens, 
certificados digitais e recursos de biometria, como leitura de íris e de impressões digitais. 

Já o controle de acesso de fora para dentro da empresa (e vice-versa), é garantido pelo 
firewall, um sistema ou grupo de sistemas que protege a fronteira entre duas ou mais redes. 

Proteção de dados armazenados 
A integridade dos dados armazenados na empresa, seja em bancos de dados, disquetes ou 
mesmo nas estações de trabalho dos funcionários, é um dos conceitos mais antigos em relação 
à Segurança da Informação. E nos remete a uma das tecnologias mais conhecidas quando se 
fala em segurança: os antivírus. Estes são softwares capazes de detectar e remover arquivos 
ou programas nocivos, de e-mails e demais recursos lógicos dentro da empresa. 

Proteção de dados em trânsito 
Quando dados são transmitidos entre dois locais A e B (potencialmente seguros) através de 
várias regiões de um espaço aberto, desprotegido e potencialmente hostil, a Internet, existe o 
risco de que os mesmos possam ser bloqueados, excluídos, interceptados ou sutilmente 
alterados (YOURDON, 2002). A principal tecnologia utilizada para dar segurança à 
transmissão de dados é a criptografia: codificação de mensagens de forma que sejam 
ininteligíveis para qualquer pessoa, a não ser para as que possuam a chave requerida para 
decodificar a mensagem em sua forma original.  

Auditoria de acesso às informações 
A auditoria é uma prática comum das empresas que lidam com informações financeiras e 
transações diárias. Os mesmos aspectos valem para a segurança de computadores. Assim 
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como um registro financeiro, um sistema computacional irá manter um registro (também 
conhecido como log ou trilha de auditoria) contendo as atividades e transações relevantes 
executadas pelos usuários do sistema (YOURDON, 2002). 

Loneeff (2003) também cita o Controle de Conteúdo, o qual vincula-se a vários aspectos de 
respaldo legal, utilização adequada de recursos e desempenho na rede. Os controles mais 
importantes dizem respeito a downloads de software pirata; materiais ilegais, como 
pornografia e pedofilia; e materiais protegidos por direitos autorais, como músicas. Estes 
downloads podem sujeitar a empresa a complicações judiciais, além de consumirem enorme 
parcela dos recursos de banda dos links de comunicação da empresa. 

Monitoração de intrusos potenciais 
Segundo Yourdon (2002), no campo da computação a monitoração envolve técnicas 
especificas de análise de acesso a redes, onde analistas de segurança procuram padrões de 
acesso suspeitos, de forma a prever ataques ou até mesmo reagir aos mesmos em tempo hábil. 

Loneeff (2003) refere-se a estes mecanismos como “Detecção de Intrusão”. Estes sistemas 
alertam os administradores sobre intrusões reais ou tentadas, inclusive aquelas que o firewall 
não detecta (por exemplo, as que partem de dentro da organização). São sistemas que 
analisam milhões de linhas de log e fazem diagnósticos automáticos. 

3. O mercado atual de Segurança da Informação e a atuação das empresas 
Assim como ocorreu com as Tecnologias da Informação ligadas à Internet, a Segurança da 
Informação teve o seu período de supervalorização, até o fim do ano de 1999, e em seqüência 
uma queda acentuada, motivada pelos cortes de gastos na área de TI das empresas. 

O mercado de segurança é bastante novo, possuindo algo em torno de dez anos. Em um 
primeiro momento, empresas especializadas em tecnologia de redes passaram a abordar 
também os problemas de segurança que começavam a surgir. Dessa maneira, tais empresas 
ofereciam alguns produtos e, mais tarde, serviços de segurança. 

Somente quando o mercado viu a grande oportunidade que a segurança de TI representava, é 
que surgiram empresas especializadas no assunto, ou seja, as empresas da área conhecida 
como Segurança da Informação. Estas empresas, pouco a pouco, foram se especializando em 
nichos específicos. 

Um marco mais recente foi a entrada dos grandes nomes do mercado na competição de 
segurança, tais como IBM® e HP®, oferecendo produtos em software e hardware e serviços 
de consultoria. Até mesmo empresas de serviços profissionais, tais como KPMG® e Ernst & 
Young® desenvolveram seus serviços de consultoria na área de segurança. O quadro atual é 
bastante diverso, sendo que a maioria das empresas acaba promovendo uma atuação genérica 
na área de segurança.  

Os executivos entrevistados das empresas que analisamos foram unânimes em apontar o 
mercado financeiro como o mais importante para a área de segurança, devido à maior 
associação dos riscos com prejuízos financeiros. O segmento do Governo também foi 
considerado pelas empresas como muito importante em termos de potencial de compras e de 
capacidade de legislação. 

Um fato interessante é que foi dado pouco valor ao Comércio Eletrônico pelas empresas de 
segurança pesquisadas. Segundo um dos entrevistados, as empresas brasileiras que possuem 
serviços desse tipo estão tendo poucos lucros, e em muitos casos, prejuízos, acabando por 
investir pouco em segurança nesta área, apesar de que a segurança é um aspecto fundamental 
para a difusão do Comércio Eletrônico. 
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Uma das empresas pesquisadas eliminou a sua atuação no mercado de redes corporativas, por 
considerar este segmento já saturado para a área de segurança, e já completamente atendido 
pelas empresas que revendem produtos como firewall e antivírus. Nas palavras de um dos 
entrevistados, tais produtos transformaram-se em commodities de segurança. 

Nos subitens à seguir, discutimos as formas mais comuns de atuação no mercado por parte 
das empresas de segurança. 

3.1. Desenvolvimento de produtos de segurança 
As empresas de segurança mais conhecidas no mundo construíram seus nomes em cima de 
produtos, na forma de software ou hardware. A partir do momento em que se identifica uma 
necessidade para determinado produto, é possível realizar inovações e obter grandes lucros, já 
que produtos possuem uma escalabilidade muito grande nas vendas. Os produtos de software 
mais comuns e conhecidos são os antivírus e as ferramentas de gerência de identidade. Já os 
diversos firewalls e roteadores, e também os dispositivos de autenticação tais como tokens e 
smart cards, costumam vir com softwares instalados nos mesmos. 

Entretanto, a estratégia de se desenvolver produtos requer muitos investimentos em P&D e 
que as empresas possuam fôlego suficiente para aguardar o retorno dos investimentos nas 
vendas. Particularmente no Brasil, empresas com foco em produtos de segurança são raras, 
devido à dificuldade em se investir em P&D e sobreviver ao mesmo tempo. Uma das 
empresas pesquisadas possui foco exclusivo no desenvolvimento de produtos em software 
para a área de criptografia. Empresas prestadoras de serviços e soluções são mais comuns, por 
trazerem resultados em curto prazo, como será visto posteriormente. 

3.2. Desenvolvimento de software customizado 
Neste caso as empresas desenvolvem software ou componentes de software contratados por 
clientes específicos, podendo em alguns casos atuar na consultoria para o projeto e 
desenvolvimento de sistemas seguros. Em geral, podemos citar os seguintes tipos de serviços: 

Desenvolvimento de software e componentes de segurança 
Estas empresas costumam desenvolver sistemas ou componentes de software específicos para 
atender a determinado cliente. Dependendo da demanda criada, o software pode se 
transformar em um produto a ser vendido para outros clientes, aumentando os ganhos em 
escala. Duas das empresas estudadas possuem o desenvolvimento de componentes de 
segurança no seu leque de soluções. 

Segurança no desenvolvimento de software 
A Segurança da Informação costuma sempre ser percebida em seus aspectos mais visíveis, 
contemplados em geral pelas Políticas de Segurança. Entretanto, a inteligência de todo o 
processo computacional está no software, e é exatamente nele onde residem os maiores 
perigos. 

Albuquerque e Ribeiro (2002) apresentam um tipo de serviço de segurança conhecido como 
“Segurança de Desenvolvimento de Software”, que envolve a segurança do ambiente de 
desenvolvimento, a segurança da aplicação sendo desenvolvida e a garantia futura desta 
segurança. 

No Brasil, o mercado de segurança para o desenvolvimento de software ainda é muito 
pequeno, sendo que a maior parte dos executivos de TI desconhecem o assunto. Mas na 
América do Norte e na Europa já existem vários laboratórios e empresas especializadas para 
atuar e certificar sistemas nesta área. Apenas uma das empresas pesquisadas oferece este tipo 
de serviço aos seus clientes, ainda que com poucos projetos implantados. 
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3.3. Revenda e instalação de produtos 
Este é o serviço de segurança mais oferecido pelas empresas de tecnologia em todo o mundo. 
Praticamente qualquer empresa de TI oferece em seu site na Internet algum tipo de serviço 
relacionado à revenda e instalação. Trata-se exclusivamente de revender produtos (firewalls, 
VPNs, antivírus, sistemas de controle de identidade, etc) desenvolvidos por outras empresas, 
principalmente multinacionais, e de instalar os mesmos, mantendo contratos de suporte. 

Este tipo de abordagem costuma ser conhecido como “segurança periférica”, já que os 
clientes adquirem produtos para proteger a região perimetral de suas empresas. Basicamente 
toda firma de médio e grande porte, hoje em dia, possui pelos menos um firewall instalado, e 
licenças de algum software de antivírus. Trata-se de um mercado de commodities, com poucas 
chances de inovação e já bem explorado. Todas as empresas pesquisadas fornecem, ou já 
forneceram, esse tipo de serviço, representando uma importante fatia de faturamento. 

3.4. Serviços profissionais de segurança 
Essa forma de atuação corresponde a um conjunto de serviços de segurança, em geral serviços 
de consultoria, que envolve análises e geração de relatórios de conformidade e ação. Além das 
empresas multinacionais como KPMG e Price Waterhouse, duas das empresas estudadas 
neste trabalho oferecem Serviços Profissionais de Segurança aos seus clientes. Os serviços 
mais comuns são: 

Políticas de segurança 
A elaboração de Políticas de Segurança é um tipo de serviço também bastante conhecido 
mundialmente. De acordo com Puttini (2003), uma Política de Segurança para uma 
organização deve estar fundamentada em três fatores: 

− O que proteger; 
− De que proteger; 
− Como proteger. 

Análise de vulnerabilidades 
Os serviços de análise de vulnerabilidades costumam ser vendidos em conjunto com os de 
elaboração de Políticas de Segurança. Trata-se de um levantamento de todas as possíveis 
vulnerabilidades a que estão sujeitos os ativos informacionais da empresa. O produto final 
costuma ser um relatório, contendo as vulnerabilidades detectadas e as devidas 
recomendações de correção. Junto com a análise de vulnerabilidades, costumam ser realizados 
“testes de invasão”. 

3.5. Soluções de segurança integral 
Com a queda na procura por implantação de Políticas de Segurança e com a 
“commoditização” de produtos como firewall, as empresas de segurança começam a oferecer 
soluções integrais para os clientes. 

Segundo Loneeff (2003), as melhores metodologias do mercado recomendam o conceito de 
segurança integral: a combinação de diferentes componentes de segurança que, atuando em 
conjunto, criam uma barreira defensiva muito mais ampla, eficaz e difícil de ser transposta do 
que suas atuações em separado. 

Esta abordagem “holística” da segurança vem sendo utilizada pelas principais empresas da área, 
e reúne os outros tipos de atuação descritos anteriormente, oferecendo aos clientes soluções 
específicas de um mesmo produto ou serviço. Apenas uma das empresas pesquisadas, que já 
atua há 15 anos na área de segurança, oferece soluções de segurança integral. 
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3.6. Serviços de gerenciamento de segurança 
Confiar a segurança de uma organização em produtos é uma tática frágil. Schneier (2001) 
coloca que de nada adiantam todos os produtos de segurança estarem instalados e 
configurados, sejam software ou hardware, no momento em que a empresa é atacada. O que 
importa é como será feita a defesa. E esta envolve detecção e resposta. Comparando com o 
mundo real, isto equivale a alarmes e guardas. Na Internet, a idéia é a de prevenção, detecção 
e resposta. 

Esta visão de detecção e resposta vem trazendo um novo conceito ao mercado de segurança, 
chamado de Serviços de Gerenciamento de Segurança (Managed Security Services, MSS) 
(HUNT, 2001). 

As empresas que oferecem este tipo de serviço são conhecidas como Provedoras de Serviços 
de Gerenciamento de Segurança (Managed Security Services Providers, MSSP), e se 
assemelham aos Data Centers. Em geral, elas oferecem os mesmos serviços que uma empresa 
de segurança integral, mas com o adicional dos serviços de varredura e monitoração 
constantes, que são o grande diferencial. No Brasil, apenas multinacionais atuam nessa área, 
tais como a Symantec e a Unisys. 

4. Conclusões e recomendações 
Consideramos que a Segurança da Informação representa um importante nicho de mercado 
para o desenvolvimento das empresas nacionais de TI. As questões relativas à Segurança da 
Informação já fazem parte da agenda dos gerentes de TI de qualquer empresa. Evidentemente 
que, para cada tipo de empresa, segmento e tamanho da área de informática, existem 
necessidades específicas tanto para tipos de serviços como para produtos. 

Pequenas e médias empresas não podem abrir mão de terem produtos básicos de segurança 
devidamente implantados, tais como firewalls e softwares antivírus, além de possuir ao menos 
um profissional de TI interno responsável por manter estes mecanismos atualizados e em 
perfeito funcionamento. Já as empresas grandes precisam necessariamente da implantação de 
políticas de segurança, para só então poder avaliar quais serviços e produtos são necessários. 
Neste caso, a atuação de uma empresa de segurança é indispensável, além da presença de um 
profissional totalmente dedicado à segurança internamente, conhecido como Security Officer. 

Em casos mais extremos, de empresas que possuem requisitos mais críticos para as suas 
informações e serviços disponibilizados, pode ser interessante a contratação de Serviços de 
Gerenciamento de Segurança. Infelizmente, no Brasil ainda existem poucas companhias 
atuando nesta área, sendo todas estrangeiras. 

O mercado de segurança no mundo como um todo encontra-se em um processo de 
redefinição, visto que várias estratégias de produtos e serviços se mostraram equivocadas.  

Yourdon (2002) observa que o maior problema atual, relacionado ao mercado de Segurança 
da Informação, é que muitas companhias e agências governamentais estão comprando 
serviços de segurança como se estivessem de volta à era dos mainframes de 1975. Porém, a 
ameaça à segurança está nos softwares, nas estações de trabalho dos funcionários, nos e-mails 
de spam (uma espécie de mala-direta via e-mail, não solicitada pelo destinatário), nos 
pequenos detalhes. Não é mais possível combater o problema com uma estrutura rígida, 
hierárquica, e apenas com poder computacional. É preciso flexibilidade e articulação 
organizacional e tecnológica. 

Mesmo com décadas de pesquisa e desenvolvimento de centenas de produtos de segurança, a 
Internet parece ficar cada vez mais perigosa. Schneier (2001) observa que a crescente 
complexidade da Internet e de suas aplicações e a euforia em se colocar mais e mais serviços 
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e pessoas on-line, somado ao desejo de conectar todas as coisas, contribuem com o aumento 
da insegurança no mundo digital. 

É um fato que as questões relativas à Segurança da Informação serão cada vez mais 
importantes, principalmente após os trágicos eventos que marcaram o mundo após 11 de 
setembro de 2001 e as constantes disseminações de vírus de computador por todo o planeta. 
Entretanto, o futuro do “Mercado de Segurança da Informação” ainda é uma incógnita, e 
segundo vários entrevistados nas empresas pesquisadas, este mercado irá desaparecer, porque 
a tendência seria que a segurança se transformasse em um componente embarcado de outras 
tecnologias. Nas palavras de um dos entrevistados:  

Acho que a segurança vai estar embarcada em outras tecnologias, e as grandes empresas de 
integração, os full service providers, é que vão cuidar disso. As empresas de segurança, tal 
como as conhecemos hoje, vão desaparecer. 

Por outro lado, consideramos o desenvolvimento de software de segurança como uma grande 
oportunidade de inserção do Brasil no mercado global de TI, e uma excelente oportunidade de 
investimento para as empresas de software brasileiras, pelas seguintes razões: 

− Sistemas de segurança possuem um alto valor agregado em conhecimento, pois envolvem 
tecnologia de ponta que requer grande capacitação de recursos humanos no país; 

− Software embarcado em outras tecnologias possui grande retorno financeiro, devido ao 
elevado número de unidades vendidas; 

− Software embarcado é potencialmente uma área líder de exportações mundiais; 
− Devido aos altos salários cobrados por desenvolvedores de software em países 

desenvolvidos, principalmente em áreas que requerem grande nível de capacitação, o 
Brasil tende a se tornar um alvo para empresas interessadas em outsourcing especializado. 

 
Conhecer e saber aplicar conceitos e tecnologias de Segurança da Informação são os passos 
iniciais para lidar com o conhecimento no mundo atual. Colocar estes conceitos em prática e 
aproveitar nichos de mercado é o desafio para as empresas brasileiras. 
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