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O desafio de manter os dados a salvo dos invasores continua aumentando. Uma das estratégias 
modernas para tornar sua empresa um castelo sólido é dividi-la em camadas distintas, que devem 
ser tratadas com políticas e soluções específicas  
 
Ao longo dos séculos, as fortificações de cidades e reinos partiam de um modelo básico: muralhas 
e torres, construídas com pedras resistentes, cercadas por um fosso, com sentinelas armados e 
uma única ponte levadiça. Todo o aparato era necessário para complicar a vida dos possíveis 
invasores. Claro que tudo isso não as tornava impenetráveis. Afinal, um traidor interno ou um 
ataque a um ponto falho da sua estrutura bastava para que a construção se tornasse tão frágil 
quanto um castelo de cartas.  
 
Amarante, da Symantec: ferramenta ESM permite montagem de relatórios das vulnerabilidades  
 
Tanto na complexidade e diversidade da segurança quanto na facilidade com que se desmorona, o 
modelo é semelhante ao que acontece no mundo da tecnologia da informação na atualidade. E, se 
sua corporação possui múltiplos canais de comunicação com clientes e fornecedores, o reino pode 
estar mais próximo da derrocada. No entanto, apesar de ser impossível construir o castelo 
perfeito e sem falhas, existem algumas formas de montar uma política de segurança que torne as 
invasões mais difíceis e menos desastrosas.  
 
Duas das visões mais modernas quando o tema é segurança da informação são: a da divisão da 
empresa em regiões de ataque com soluções específicas de defesa dentro de determinados 
perímetros corporativos e a que considera a defesa por ativos, em especial a informação – o 
principal bem de qualquer corporação competitiva. Rogério Perez, consultor da Deloitte 
Consulting, acredita que o ideal – uma tendência até – é equilibrar uma estratégia híbrida, com 
definições por camadas, mas que sejam completadas pelo princípio da defesa de ativos.  
 
Controversa entre os fornecedores, a filosofia da divisão por camadas divide a empresa em três 
níveis e tenta facilitar o entendimento da arquitetura de TI, com seus pontos de acesso e 
conseqüentes fragilidades (veja quadro à página 39). A primeira dessas camadas é voltada os 
usuários finais e os dados públicos, e está centrada na defesa contra vírus e worms. Como 
ferramentas de proteção se destacam aqui os antivírus e os firewalls. No segundo nível, é onde se 
encontram as redes departamentais e os dados privados, com foco em ataques de script e 
excesso de buffer e com ferramentas como VPNs (virtual private network) e aplicativos de IDS 
(intrusion detction systems) na barreira defensiva. Em seu último estágio estão os dados 
confidenciais e críticos, com preocupação em ataques de alta complexidade e tendo como antídoto 
soluções mais complexas, como criptografia e biometria.  
 
Independente do foco de atuação, os fornecedores, sem exceção, tentam construir pacotes de 
segurança que contemplem os níveis de defesa/ataque simultaneamente. É o caso da Symantec, 
fornecedora tradicional de antivírus, que pretende integrar todas as três camadas de segurança. 
Para ilustrar essa perspectiva de integração global de soluções, Vladimir Amarante, engenheiro de 
sistemas da empresa, destaca a ferramenta de gerenciamento Enterprise Security Manager 
(ESM), solução que permite ainda a montagem de relatórios dos problemas de vulnerabilidades da 
rede e correções possíveis.  
 
“Somos muito mais que uma empresa de antivírus, atuamos integrando infra-estruturas e dando 
visão completa da segurança com nível de proteção em camadas”, argumenta o executivo. Mesmo 
com o desejo comum dos fabricantes, os clientes devem analisar o ponto de partida de um pacote 
universal e com quais mecanismos – se por força própria ou por parcerias – a fornecedora entrega 
o pacote completo como prometeu.  
 



“A tendência é que as fabricantes ainda contemplem uma das camadas como fundamental em 
função, até, da sua origem”, opina Perez, da Deloitte. Na camada um, no plano dos antivírus, por 
exemplo, uma ferramenta de peso é o Symantec Antivírus, aplicável em gerenciadores, servidores 
e correio web. Na sua versão mais recente, o Enterprise Edition 8.5 tenta se diferenciar pela 
flexibilidade, proteção no gateway da Internet, servidor de rede e camadas das estações de 
trabalho, além do gerenciamento centralizado e proteção de servidor de rede.  
 
Na mesma direção, Felipe Peñaranda, consultor de segurança da Computer Associates, acrescenta 
que sua companhia atua de maneira integrada, com 17 soluções que cobrem as três camadas. 
Essa opção, entretanto, não exclui a CA do segmento de antivírus. Para essa área, ela lançou, no 
início deste ano, a versão 7 do eTrust. O novo produto tem por objetivo oferecer cobertura global, 
desde potenciais pontos críticos de entrada até dispositivos remotos. O link entre a integração e a 
segmentação existe e está no fato de que a solução integra um grupo de ferramentas de 
gerenciamento de ameaças, com foco na detecção de intrusos e avaliação de vulnerabilidade.  
 
No contexto das mudanças, o vice-presidente sênior de gestão de produtos da divisão McAfee, da 
Network Associates, Gus Malezis, acredita que não são somente os pacotes customizados que 
estão mudando de perfil. “As aplicações de antivírus estão se transformando em security 
business, ou seja, visam a estrutura de negócios de uma empresa”, explica. O motivo é que, além 
de mais complexos, os vírus estão incrementando sua capacidade de multiplicação quando estão 
dentro da rede.  
 
Segundo essa lógica – respaldada em pesquisas –, até 2001 os vírus dobraram sua velocidade de 
contágio, e agora deram um novo salto. “O slamer, por exemplo, é capaz de infectar mais de 100 
mil máquinas em uma hora”, exemplifica Malezis. Outro ponto importante é que a adoção de 
novas tecnologias, como web services e aplicativos para dispositivos sem fio, torna ainda mais 
vulneráveis as redes e abre novas brechas para ataques. Pior, as empresas não investem em 
segurança na mesma proporção do crescimento da periculosidade dos vírus, criando uma janela 
de vulnerabilidade.  
 
Propondo uma mudança de comportamento ao longo dos próximos anos, de um modelo de defesa 
reativo a ações pró-ativas, Malezis destaca a ferramenta McAfee ePolicy Orchestrator (ePo), como 
um primeiro passo nessa direção. Voltada para o gerenciamento e controle da política de 
segurança das empresas, a partir de um único console, ela pretende distribuir atualizações que 
garantam a segurança dos ambientes corporativos, inclusive programando operações em horários 
alternativos. A rede de lojas Renner é uma usuária da solução, que trabalha em conjunto com o 
VirusScan.  
 
João Alberto Gargioni, gerente de suporte de sistemas da empresa, comenta que o principal 
objetivo era reduzir os prejuízos causados por ataques de vírus. Com uma rede extremamente 
descentralizada, a escolha do ePo também teve como motivação a capacidade de acompanhar 
automaticamente o comportamento dos microcomputadores em relação aos antivírus. A ação, 
também encarada como uma resposta ao rápido aumento do número de caixas postais, começa a 
dar retorno. “Além de diminuir o tempo parado com as ocorrências, reduzimos o tempo gasto com 
o gerenciamento, checagem e atualizações propriamente ditas”, completa o gerente. Atualmente, 
cerca de 400 desktops contam com sua proteção.  
 
Outra aposta em novas abordagens para a questão dos vírus é a da Trend Micro, também 
tradicional fornecedor de soluções na área, que aposta em ferramentas contra ameaças híbridas e 
spams. “Não podemos ignorar que as listas de e-mails são um fator que afeta significativamente a 
produtividade das empresas”, alerta Miguel Macedo, gerente de vendas da fabricante. Ele destaca 
a ferramenta Spam Prevention Service que, na versão em inglês, filtra até 95% das mensagens. 
Projetada para bloquear ainda no gateway, atua em conjunto com outros antivírus e firewalls, 
além de suportar também o Trend Micro eManager, aplicativo utilizado para filtrar conteúdo.  
 



Apesar do firewall na camada um continuar existindo em muitas corporações, constatamos a 
quase extinção de sua oferta por parte dos fabricantes. No entanto, produtos recentes como o 
Symantec Enterprise Firewall 7.0 fogem a regra. É consenso que a utilização deles atualmente 
está associada às VPNs e que eles atuem na camada dois. “Essas ferramentas passam por uma 
redefinição no mercado, grande parte dos fornecedores de sistemas de rede dispõe delas em suas 
soluções. Assim como é raro um micro que não conte com esses recursos de proteção”, pondera 
Perez.  
 
Estrategicamente, afirma Maurício Gaudêncio, engenheiro de sistemas da Cisco, a companhia 
adotou um modelo no qual todos os firewalls estão incluídos na sua oferta de ferramentas de 
redes privadas virtuais, com destaque para o Cisco Easy VPN Remote. “Ele torna possível 
estabelecer e manter automaticamente um túnel seguro para dispositivos que rodam o Cisco Easy 
VPN Server, sem configuração remota complexa”, conclui Gaudêncio. Para diferenciar-se e 
atender à necessidade individual dos clientes, a fabricante elegeu como lema a palavra 
flexibilidade. Em segurança de perímetro, a companhia conta com o Secure IOS Firewall, uma 
versão do sistema operacional de mesmo nome que converte roteadores em firewalls e que 
agrega capacidades de VPN e IDS.  
 
Outro fornecedor com foco total em soluções firewall com VPNs é a Check Point. Desde o ano 
passado, a empresa reforçou a atuação na área aperfeiçoando a solução SecureVPN. Além de 
melhorar os quesitos de segurança, ela pretende aprimorar a capacidade de monitoramento com 
implementação simplificada. Para chegar a esse objetivo, a companhia aposta na arquitetura SVN 
(Secure Virtual Network) e no padrão Opsec (Open Plataform for Security) – que oferece a base 
para a integração com soluções de mais de 300 parceiros.  
 
Como acentua Fernando Santos, gerente geral da empresa, as novas soluções ampliam a família 
de produtos VPN-1/Firewall-1. Além disso, fornecem suporte a uma série de plataformas e 
ambientes, abrangendo de PCs a laptops, e ainda dispositivos portáteis baseados em PocketPC, 
browsers da web padrão SSL, Microsoft L2TP/IPSec, VPN Client e redes wireless. A Check Point 
pretende ainda enfatizar a proteção contra ataques DoS (Denial Of Service) e DDoS (Distributed 
Denial of Service) com o SmartDefense.  
 
Um exemplo, na prática, da tendência de uso de firewall com VPN pode ser observado na 
implementação da solução StoneGate 2.0, da Stonesoft, na Busscar, fabricante de carrocerias de 
ônibus. Na ponta do cliente, o objetivo era integrar as filiais em uma rede virtual de forma segura. 
Apesar de contar com um firewall na matriz, em Joinville, Santa Catarina, a equipe de TI buscava 
uma forma de reduzir custos no processo de integração dos cinco escritórios nacionais.  
 
Depois de dois meses de testes, a Busscar alcançou uma série de vantagens palpáveis. João 
Costa, analista de suporte técnico da empresa, acrescenta que o desempenho da ferramenta, no 
aspecto da conectividade possibilitou uma melhor negociação de preços com fornecedores. 
“Renovamos o contrato com dois provedores e obtivemos uma economia média de 30% no custo 
total com internet”, conclui o analista.  
 
Para Veli-Matti Juntunen, diretor regional da Stonesoft, o destaque da solução é o uso das 
tecnologias multi-link e multi-layer. A primeira distribui a carga de informações em vários links, 
públicos e privados, acelerando o envio e o recebimento dos dados entre escritórios remotos e a 
matriz pela internet. Já a segunda pretende ampliar os níveis de segurança do firewall, 
aumentando a capacidade de identificar protocolos e aplicações.  
 
No mesmo cenário em que fornecedores decretaram a “commoditização” do antivírus e do 
firewall, alguns deles também cogitaram a hipótese de que as ferramentas de IDS (intrusion 
detection systems) entrassem na mesma armadilha. No entanto, fabricantes como a ISS, 
Netscreen e Symantec disponibilizam uma série de variações do IDS. Na ISS, a tecnologia se 
transforma em função da nova realidade das redes. “Modificamos os produtos porque hoje em dia 



eles não cumprem sua função. O conceito do aviso ao administrador está se tornando inviável 
para empresas com milhares de ataque por dia”, revela Marcelo Bezerra, diretor técnico.  
 
Resultado do desenvolvimento da ISS, o Dynamic Threat Protection trabalha no conceito da 
defesa em profundidade, que abrange soluções que viabilizam a proteção de redes, sistemas, 
aplicativos, desktops e computadores móveis ou remotos – de forma distribuída e com 
gerenciamento centralizado e integrado. “Atualmente, as ameaças e os ataques não são mais 
padronizados ou seguem uma classificação por tipo, vírus, ataques de DdoS ou mesmo exploração 
de vulnerabilidades”, contextualiza Bezerra.  
 
Uma resposta a esses problemas é o caso de um modelo relacionado com firewall que, além de 
detectar ataques, faz uma avaliação do grau de risco e, se ele conclui que é nulo, opta por não 
enviar avisos para o administrador ou para todos os usuários da rede, evitando assim o colapso 
do sistema. “A estratégia de contenção e detecção deve evoluir para uma filosofia de proteção, 
com múltiplos dispositivos de defesa, integrados e dinâmicos, espalhados pela infra-estrutura de 
rede”, completa Bezerra.  
 
Mas como funciona na prática a tecnologia? Na busca de um mecanismo para proteger seu 
ambiente corporativo de situações de risco e desperdício de tempo com atividades indesejadas – 
com ataques constantes e recebimento de grande quantidade de spams – a Akzo Nobel, do ramo 
químico e farmacêutico, adquiriu a solução eTrust Intrusion Detection, da CA. “O objetivo inicial 
era resguardar o site da empresa e monitorar e-mails suspeitos, mas, como resultado, também 
ganhamos recursos para a geração de relatórios com monitoração do acesso e quantidade de 
visitas das páginas na web”, comemora Paulo Cezar Varanda, consultor de informática da 
empresa.  
 
Implementada no servidor de Internet que controla os sistemas de segurança da companhia, ela 
foi escolhida após uma bateria de testes com 15 ferramentas. “Pesou a flexibilidade e a 
abrangência da ferramenta”, justifica Varanda. Atualmente, a empresa está em processo de 
adoção de um servidor Windows Exchange que, em breve, receberá também a solução eTrust 
para bloquear tentativas de invasões.  
 
Buscando uma releitura do modelo de IDS, a NetScreen está colocando no mercado brasileiro, 
ainda neste mês, uma solução chamada de IDP (intrusion detection and prevention). A nova 
tecnologia pretende oferecer uma nova forma de administração e funcionamento para aplicações. 
“Essas características permitem que os clientes consigam analisar de modo fácil e rápido uma 
ampla gama de ameaças, além de evitar que os recursos críticos fiquem comprometidos”, aponta 
Jose Luis Sanchez, diretor para América Latina.  
 
Entre as funcionalidades do IDP, estão a investigação de ataques em diferentes níveis, a gestão 
de resposta rápida e a capacidade de clusterização. Para Sanchez, o administrador de rede pode 
reduzir, ampliar ou mudar os dados de registro, tais como fontes do ataque, destino e tipo, sendo 
correlacionados e exibidos para os níveis múltiplos da investigação. Isso permite que o 
profissional entenda muito mais rapidamente as características de um ataque e modifique as 
políticas que assegurem um ciclo preventivo mais eficaz.  
 
Finalmente, na última camada de segurança, na qual os ataques são muito mais complexos que 
nas anteriores, estão soluções de criptografia e biometria. No primeiro deles, os sistemas 
consistem na aplicação de um algoritmo aos dados de forma que eles se tornem ilegíveis e, para 
recuperar os dados originais, é necessário conhecer o algoritmo para sua desencriptação. Dentro 
da lógica do processo, as aplicações precisam garantir que apenas quem é autorizado tenha 
acesso aos dados e que as informações estejam íntegras e sem qualquer alteração entre origem e 
destino.  
 



Importante no mundo da segurança digital, a área de criptografia passou, recentemente, por 
aceleradas mudanças, em função de novos padrões adotados nos Estados Unidos. Eles elegeram 
seu novo padrão de criptografia, substituindo o antigo e ultrapassado padrão DES (Data 
Encryption Standard) pelo AES (Advanced Encryption Standard), construído com o algoritmo 
Rijnadel – desenvolvido por pesquisadores belgas. Umas das referências no cenário é a RSA, 
afinal, seus projetos são considerados padrões para chaves públicas e privadas no mundo todo.  
 
Na visão de Alexandre Cagnoni, gerente geral da empresa para América do Sul, a criptografia 
passou por uma grande evolução nos últimos anos e caminha agora para o mercado de 
equipamentos compactos, como pockets PCs, notebooks e aparelhos de celular. O destaque da 
companhia é o RSA Bsafe, linha que fornece os componentes para segurança em aplicações de e-
business, VPNs, softwares de gerenciamento, wireless, além de web browsers e equipamentos de 
rede, e até mesmo para TV a cabo.  
 
Entre outras empresas que atuam nesse segmento estão fornecedores como a CA e integradores 
como a Intersix e a Open Security. Essa última, nacional, segundo Marcelo Fiori, seu diretor de 
tecnologia, tem como estratégia estabelecer projetos fim-a-fim, criando o conceito de caixas 
postais criptografadas, além de oferecer uma interface aberta para a integração do produto em 
modo cliente com plug-ins, applets e serviços dedicados.  
 
Nada melhor para definir criptografia que a certificação digital. Com as mudanças ocorridas na 
legislação brasileira, após a publicação da Medida Provisória 2200, que institui a criação da ICP 
Brasil, surgiu um novo personagem no mercado, as ACs ou Autoridades Certificadoras Públicas 
Brasileiras. Atualmente, existem três delas, a Caixa Econômica Federal, na esfera governamental, 
e, na privada, a Serasa e a Certisign. Sérgio Leal, gerente de negócios da última delas, comenta 
que a empresa atua em duas linhas distintas, oferecendo certificados de categoria varejo, que 
podem ser utilizados para garantir identidade, integridade e sigilo de conexões, e também 
oferecendo serviços de terceirização completa das ACs para grandes clientes como: Banco do 
Brasil, BankBoston e CSN.  
 
Outra fornecedora atuante em certificação digital é a Alladdin. A empresa, que entrou na área de 
segurança com softwares antipirataria, aproveitou seu conhecimento em chaves criptográficas 
para oferecer portabilidade aos usuários por meio de tokens. Assim, é oferecido um dispositivo 
reconhecido pelos principais órgãos certificadores nacionais e internacionais. “Apostamos em PKI 
todos os dias. Ele é o suporte ideal para quem trabalha com certificados digitais”, reforça Paulo 
Vianna, diretor de tecnologia da fabricante.  
 
Agora também voltada para a terceira camada, a Aker Security Solutions era uma empresa 
nacional especializada em firewall. De olho no nível de maior complexidade de ataques e de 
riscos, a companhia lança o Secure Roaming, um sistema para executivos em trânsito. “De onde o 
usuário estiver, seja em casa ou em outra parte do mundo, ele pode se conectar com a rede 
corporativa pela Internet, obtendo recursos como se estivesse fisicamente na empresa”, comenta 
Rodrigo Ormonde, diretor de tecnologia.  
 
Para que o cliente consiga obter esse canal remoto e sem riscos com sua corporação, Ormonde 
explica que é necessária a instalação dos softwares Aker Roaming Server, em uma máquina da 
rede interna – dedicada ou não –, e o Aker Roaming Client, na máquina do usuário, ambos 
compatíveis com Windows 2000/XP e Unix. Com isso, as informações trafegam em uma infra-
estrutura de criptografia forte, com chaves de 256 bits. “Além disso, caso desejado, é possível 
limitar o acesso e as ações dos usuários remotos, para que estes não possam acessar 
determinados serviços, máquinas ou impressoras, por exemplo”, completa Ormonde.  
 
Na última fronteira de segurança, os fornecedores buscam com a biometria – por meio do uso de 
características físicas intrínsecas aos usuários – construir mecanismos de restrição e acesso 
determinado por meio de informações únicas. Entre os pontos fundamentais para a definição do 



método de trabalho da Scua no setor, Ângelo Zanini, executivo de tecnologia, reforça que, além 
da segurança, o seu uso permite que o usuário abandone a memorização de diferentes senhas 
pela escolha de um login único.  
 
Um dos carros-chefes da empresa é o ID-Tag, solução criada a partir de parceria com a Proteq e a 
Duodigit. Zanini comenta que o modelo atual, de segunda geração, funciona por meio de um 
cadastro da impressão digital do usuário. Uma vez registrada na memória interna, torna-se um 
dispositivo de uso intransferível, que faz o escaneamento da superfície do dedo e compara com a 
imagem armazenada. “Do tamanho de um chaveiro, ele cria uma interface que agrega um 
mecanismo de autenticação biométrica a qualquer tipo de aplicação ou website”, acrescenta 
Zanini.  
 
Ainda dentro do foco de biometria, a Novell lançou, no fim do ano passado, a versão 8.7 do 
eDirectory, que traz uma solução SIM (Secure Identity Management) embutida. A aplicação, que 
pretende simplificar o gerenciamento de identidades e suas respectivas permissões ou restrições 
de acesso a recursos, é a espinha dorsal de toda uma gama de soluções de gestão de identidades 
e serviços de rede multiplataforma. Eduardo Campoy, gerente de contas da fabricante, afirma que 
o SIM engloba serviços e produtos de segurança para questões de gerenciamento de identidade, 
gestão do acesso virtual e soluções de interface com o usuário.  
 
No Supremo Tribunal Federal, localizado em Brasília, o fato de ter desenvolvido todo o processo 
de modernização da infra-estrutura tecnológica utilizando a plataforma eDirectory, da Novell, 
serviu como estímulo para implementar um novo modelo de segurança. Ainda na versão anterior 
à atual 8.7, a solução contratada pela instituição permitiu uma revolução nos procedimentos de 
segurança da casa, ao oferecer recursos de biometria por meio da solução Novell Modular 
Authentication Service.  
 
Com essa disponibilidade a equipe de Leonardo Alam da Costa, secretário de Informática do STF, 
pôde oferecer aos ministros e demais funcionários de esferas estratégicas da casa, algo como 600 
pessoas, a troca da senha pela impressão digital para terem acesso aos seus documentos e 
aplicativos. Com isso, o juiz chega ao seu gabinete, liga o computador para localizar os processos, 
coloca seu polegar em uma espécie de mini-scanner que mapeia as linhas de sua digital e, em 
fração de segundos, tem acesso aos aplicativos de que precisa.  
 
Ironicamente, o moderno em TI é a impressão digital, que volta ao meio físico, algo primitivo, 
para oferecer aquilo que existe de mais sofisticado tecnologicamente. É com essa ponte entre o 
velho e o novo que podemos vislumbrar soluções de segurança cada vez mais ricas e próximas da 
utopia de uma fortificação medieval inexpugnável, mesmo que ela seja virtual.  
 
Verdades quase absolutas da segurança  
 
Verdade 1: uma abordagem que equilibra política, processo e tecnologia é fundamental para o 
sucesso de um programa de segurança  
 
Verdade 2: as corporações precisam pensar em perímetros e em ativos, mas a realidade é que 
não podemos proteger tudo  
 
Verdade 3: não existe segurança infalível. A base do processo de triagem está em distinguir entre 
o que é mais valioso, levando em conta o cerne da TI: a informação  
 
  
 
 
 
 



Mitnick: de hacker a consultor  
 
Com apenas 17 anos, em 1981, Kevin D. Mitnick foi preso pela primeira vez por invadir 
computadores alheios. Sua história, inusitada e genial, rendeu até mesmo uma adaptação 
ficcional para os cinemas com Jogos de Guerra no ano seguinte. Agora, pouco mais de 20 anos 
depois, com oito deles passados na prisão e o término de sua condicional em janeiro deste ano, 
Mitnick assumiu o papel de consultor de segurança.  
 
Depois de escrever um livro sobre segurança de TI do ponto de vista das pessoas – The Art of 
Deception: Controlling the Human Element of Security – e fundar a consultoria Defensive 
Thinking, ele se prepara para vir ao Brasil para o evento IT Conference, realizado pela IT Mídia, 
com apoio da revista A seguir trechos da entrevista exclusiva concedida a NETWORK, com 
algumas opiniões e dicas sobre a montagem de uma política de segurança em TI mais eficiente.  
 
Network - Depois de tanto tempo impossibilitado pela Justiça, como foi utilizar novamente um 
computador? Quais as grandes mudanças notadas ao longo desse tempo de inatividade?  
 
Kevin Mitnick - Me permitiram entrar na Internet no dia 21 de janeiro deste ano. Além dos 
processos, hardware (usava um 486 na época) e softwares, a grande mudança é na utilização da 
rede, que sofreu uma explosão comercial. Ela não era uma plataforma de negócios como é agora. 
É interessante lembrar que a web começou como um meio de comunicação entre universidades, 
militares e Governo.  
 
NW - Como está a sua vida profissional, depois que se tornou um consultor de segurança?  
 
KM - Faço palestras, seminários e testo os acessos nas corporações que podem ser explorados por 
hackers por meio da minha consultoria, que está indo muito bem. Tenho trabalhado com um bom 
número de clientes.  
 
NW - Qual o perfil das corporações que buscam esse tipo de serviço?  
 
KM - É bem diversificado. Trabalhamos com corporações que desejam desenvolver políticas de 
segurança, que adotam softwares e hardwares, e querem assegurar que as soluções são 
invioláveis ou extremamente difíceis de serem quebradas.  
 
NW - Quais os serviços que sua empresa, a Defensive Thinking, presta?  
 
KM - Fazemos algo que chamamos de Security Awareness Training Seminars, ou seja, divulgamos 
informações sobre segurança, problemas decorrentes de arquitetura, inteligência de uma solução 
etc. Consideramos não só a vulnerabilidade dos sistemas, mas também os deslizes dos seres 
humanos.  
 
NW - O fator humano é tão ou mais importante que as soluções tecnológicas de acordo com essa 
filosofia?  
 
KM - Não, eles têm a mesma importância. Para se montar uma política de segurança é preciso ter 
pessoas, processos e tecnologia. Tudo deve atuar em harmonia para ser efetivo. Infelizmente, 
muitas empresas empregam um firewall como uma mera peça de tecnologia e crêem que ele pode 
proteger de tudo. O que fazemos na minha consultoria é trabalhar a empresa como um todo, dos 
pontos de acesso a segurança física.  
 
NW - Quais os preceitos básicos para que uma corporação monte uma política de segurança mais 
eficiente?  
 



KM - As empresas fazem gerenciamento de crise quando falamos em segurança. Elas esperam ser 
atacadas para reagir. A política de segurança em TI deve ser como um carro novo. Quando 
compramos um veículo, ninguém espera até que ele seja abalroado ou roubado para adquirir um 
seguro. Com as corporações é a mesma coisa, o investimento deve preceder o problema. O ideal 
é começar por uma análise das informações corporativas, com uma avaliação daquilo que é de 
valor e o que poderia acontecer se os dados fossem destruídos ou roubados. E a partir dele 
montar um plano razoável que reduza as chances do sistema de segurança ser burlado. Acredito 
que a prevenção é a melhor medida, entretanto, as corporações precisam ter em mente que é 
complicado enxergar o retorno do investimento. Temos que pensar que os sistemas e a rede são 
vulneráveis porque são os seres humanos quem desenvolvem os códigos. (CF)  
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