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Shadow IT

• Shadow IT é um termo frequentemente usado para descrever
soluções de TI (equipamentos, softwares e/ou serviços) construídos
(ou adquiridos) e usados dentro das organizações sem aprovação
organizacional explícita da área de TI. 

• Nesse caminho, as soluções tem outra velocidade e, em geral, com 
menor controle e ciclos de gestão, promovem um “Time to Market” 
melhor, viabilizando inovação de forma mais rápida e direta, ao
negócio.



Quem está usando?                   Resposta rápida: todos.

• Serviços de email (gmail, outlook, etc.)

• Serviços de armazenamento (Uploaded, Amazon, etc.)

• Serviços de compartilhamento (Dropbox, GoogleDrive, iCloud, etc.)

• Aplicações web (Prezi, Photoshop, Office365, etc.)

• Mensageria (Whatsapp, Snapchat, SMS, etc.)

• Virtualizadores (aplicações, desktop, etc.)

• Videoconference, webpresentations, etc. (webex, AdobeConnect, etc.)

• …

• Cloud computing (Saas, Paas, Iaas)



Como identificar?

• Revisão de contratos e faturas (execução contratual)

• Avaliação de tráfego de rede (interna e externa)

• Revisão de rotas de rede

• Revisão de regras de firewall

• Revisão das políticas de estações de trabalho

• …

• Reavaliação dos pedidos de exceção às políticas acima estabelecidas



Riscos

• Vazamento de informações

• Utilização indevida de informações pelos “parceiros” contratados

• Integridade dos dados

• Integração de sistemas

• Privacidade de dados de clientes

• Controle de acesso/gestão de identidades

• Backup e GCN

• Requisitos legais e regulamentatórios



Riscos

• Quality of Service (QoS)

• Confiabilidade e perenidade do fornecedor

• Escalabilidade

• Visão limitada da performance e utilização da solução

• Custos “escondidos” (gestão, monitoramento, segurança, etc.)

• Limitações na customização (mudanças em processos e TI)

• Dificuldade de “reuso” por outras unidades de negócio

• Dificuldade na implementação de mudanças de requisitos (de negócio
ou regulatórias)



Considerações

Problema ou sintoma?

Foco no negócio.

Questões orçamentárias.

Integração de sistemas.



Necessidades

• Proteger a informação “fora do firewall”

• Flexibilidade

• Sob demanda

• Segurança

• Governança de dados

• Estabilidade
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Processos
Empoderamento
• BPO

• BYOD

• Home Office

• Suporte

• Fábrica de software

• …

• Arquitetura de referência

• API / webservices

• Padrões abertos

• Ferramentas de análises de 
dados

• …



Processos/controles a avaliar

• Identificação e classificação de processos (e sistemas/transações)

• Identificação e classificação de informações

• Identificação e classificação de contêiners de informação

• Revisão das arquiteturas de dados e redes

• Identificação e classificação de riscos

• Identificação e pré-aprovação de provedores externos de TI

• Divulgação e cultura



Cláusulas contratuais

• Inventário de ativos da informação em posse do terceiro, incluindo a 
respectiva classificação. 

• Termo/cláusulas de confidencialidade

• Criptografia na transmissão e no armazenamento de dados de forma 
a impossibilitar a leitura por aplicações/usuários não definidos na
arquitetura. (… e pelo fornecedor? Suporte?). 

• Sistema de segurança física e de acessos (cftv, isolamento do 
ambiente de TI, etc.) 

• Possibilitar Auditoria periódica dos controles de segurança. 



Cláusulas contratuais

• Disponibilizar mensalmente todas as informações relevantes
relacionadas a seu funcionamento no período, incluindo desempenho
econômico-financeiro, que atestem a plena operação da empresa. 

• Certificação técnica emitida por empresa qualificada independente, 
renovada, no mínimo, a cada ano, que ateste
• A adequabilidade dos processos, procedimentos e controles de segurança; e 

• Que tecnologia é apta a preservar a integridade, disponibilidade e 
confidencialidade dos dados armazenados ou transitados, incluindo varredura
de vulnerabilidades e testes de invasão. 



Cláusulas contratuais

• Manter contrato de seguro de cobertura de responsabilidade civil 
decorrente das atividades de tratamento das informações
custodiadas, com cobertura suficiente e compatível com o risco
dessas atividades. 



Fiscalização



Obrigado!


