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Executivos encaram desafio da 
segurança. 
Obra de professor da FGV ajuda a 
priorizar ações e a definir um plano de 
proteção. 

O gestor de TI ou qualquer executivo que 
pretende tratar com seriedade a questão 
da segurança da informação fará bom uso 
da nova obra da editora Campus, Gestão 
de Segurança da Informação - uma visão 
executiva. 

A obra ajuda a compreender aspectos de 
uma gestão de riscos e prepara o 
profissional para conduzir a questão de 
forma controlada. 

O autor, Marcos Sêmola, é professor da 
cadeira de segurança da informação para 
alunos de MBA da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e gerente de soluções e 
produtos da Modulo Security Solutions. 
Ele compartilha sua percepção sobre 
desafios e soluções da segurança da 
informação. 

No primeiro capítulo, o autor mostra sua 
visão da sociedade do conhecimento do 
ponto de vista empresarial. Mostra o 
crescimento da dependência da 
informática e informação nas empresas. 
Fazendo uma analogia com o corpo 
humano, Sêmola explica o ciclo de vida 
das informações. 

No segundo capítulo, os desafios são 
expostos. O professor lista quais são os 
erros mais comuns praticados dentro das 
empresas quando o assunto é informação 

e ensina como conscientizar o corpo 
executivo para que ações benéficas 
atinjam todos os funcionários. Também 
ensina a fazer o mapeamento da 
segurança, traçar uma estratégia, 
planejar, fazer a implementação e 
administrar. 

 

 

O capítulo 4 explica o que o conceito de 
segurança de informação. Dá exemplo de 
vulnerabilidades e fala de diversos tipos 
de medidas de segurança. 

Nesta parte, o autor aplica a teoria do 
perímetro, usada também para estratégia 
militar de defesa, para segmentar ativos 
de acordo com a similaridade para definir 
o nível de proteção adequado a cada 
perfil. Também define quais são as 
barreiras enfrentadas pelos profissionais 

da área e sugere as características ideias 
de um comitê corporativo de segurança. 

O capítulo 6 é dedicado a fornecer 
orientações práticas ao security officer 
(diretor de segurança). 

O último capítulo ajuda a buscar 
conformidade com a norma ISO17799. No 
final, há um teste para avaliar o grau de 
aderência da empresa à norma. 

O livro apresenta três capítulos de "ponto 
de checagem" (checkpoint), que servem 
para consolidar os conhecimentos 
abordados nas seções anteriores. 
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