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Resumo:  
 

O conflito de agência, decorrente da divergência de interesses entre a propriedade 
e a gestão empresarial, e os recentes casos de fraudes causaram nas 
organizações uma maior necessidade de adesão à Governança de Segurança da 
Informação (GSI) e seus pilares: a tecnologia da informação (TI), a segurança da 
informação e a conformidade com a legislação. Por ser de responsabilidade e 
governo dos altos escalões das organizações, a GSI proporciona melhor gestão 
dos riscos corporativos como base de sustentação para os valores da Governança 
Corporativa (GC), portanto, verifica-se a sua importância para a pesquisa do seu 
nível de maturidade. A pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, apoiada no 
referencial teórico e nos modelos do ITGI, CGTF, COBIT, COSO, BASILÉIA, 
ISO/IEC 27001, 17799/27002, 27005 e 27014, foi realizada com apoio do estudo 
de múltiplos casos em organizações brasileiras sujeitas ou não à regulação. A 
amostragem contemplou 12 entrevistas semi-estruturadas, com gestores de 
segurança e executivos, em 6 empresas. O nível 2 (repetível) de maturidade em 
GSI foi predominante, ressaltando-se que a maioria dos executivos revelou 
comportamento de desconhecimento quanto à necessidade e priorização do 
alinhamento estratégico de segurança da informação. No geral, há um 
entendimento emergente sobre a necessidade de se tratar melhor a gestão dos 
riscos, entretanto, ainda é reativa e focada em segurança de TI. A conscientização 
de segurança nas organizações ainda é fragmentada e limitada. O posicionamento 
da área de segurança da informação na estrutura organizacional ainda é vinculado 
à área de TI refletindo negativamente nos níveis de maturidade. A adoção dos 
modelos que compõem a GSI, em muitos casos, ainda é dispersa e não faz parte 
de uma estratégia global. Diante de todo esse cenário, certas organizações que 
informam optar pelas práticas da GC estão comprometendo a eficácia no 
tratamento dos valores dessa na medida em que não priorizam estrategicamente a 
adesão à GSI. 
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