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Mesmo parecendo um problema menor,CIOs preocupam-se com a possibilidade de vírus em suas 
redes. Mais que isso, apesar da desconfiança, acreditam que os fornecedores não exageram ao 
alardear ameaças e creditam aos e-mails o título de principal porta dos ataques.  
 
A freqüência com que os fornecedores de soluções de segurança propagam a existência – ou a 
criação – de novos vírus faz supor que os CIOs (Chiefs Information Officer) encarem estes alertas 
com desconfiança.  
 
É verdade, mas isso não significa que as ameaças alardeadas não sejam levadas a sério.  
 
Ao contrário, mesmo acreditando que os riscos podem ser menores do que o divulgado, todos, 
sem exceção, procuram estar preparados para a possibilidade de serem verdadeiros. O dilema 
existe e, por via das dúvidas, vale a máxima de que prevenir eventuais ataques é melhor do que 
remediar prejuízos.  
 
Quem dá uma boa idéia da pressão exercida sobre os executivos em situações como estas é 
Marco Brasil, CIO da Politeno S.A. Ele defende que, via de regra, os riscos que a corporação corre 
em relação aos vírus são, de fato, menores do que os fornecedores fazem crer. “Isto pode ser 
constatado pela freqüência com que observamos alarmes vermelhos nos sites destas empresas 
que, na prática, não resultam em ataques ao nosso ambiente”, afirma.  
 
Por outro lado, o fato de os alarmes não estarem diretamente relacionados a ataques não garante 
que eles não possam vir a ocorrer, e aí reside um risco inaceitável.  
 
“Apesar de os ataques serem menores que os alertas, procuramos sempre estar atualizados com 
os mais recentes releases dos engines de detecção de vírus”, atesta Brasil.  
 
Ameaça indistinta  
 
Ainda assim, o executivo lembra que, na totalidade das vezes, os ataques sofridos pela Politeno 
não atingiram a rede da empresa.  
 
“As maiores ocorrências estão relacionadas a mensagens de correio eletrônico. Temos um caso 
por dia, em média, e todos são bloqueados antes de chegar à rede”, explica.  
 
Para Jane Célia Carlone, supervisora de TI da Herbarium Laboratórios, as corporações são 
passíveis de ataques tanto quanto os usuários domésticos. “As ameaças aumentam conforme o 
número de internautas, e valem tanto para usuários corporativos quanto para os não 
corporativos”, compara.  
 
A exemplo do que ocorre com a Politeno, a executiva da Herbarium diz ter poucas experiências 
com vírus, mas reforça que boa parte do sucesso vem do fato de manter suas ferramentas 
absolutamente atualizadas.  
 
“As poucas experiências que tivemos foram suficientes para imaginar o que seria, e temer um 
ataque em massa”, diz.  
 
Mais uma vez, os ataques mais comuns são aqueles feitos através do e-mail. “Imagino que este 
seja o meio mais rápido de espalhar uma epidemia pela rede da empresa”, diz.  
 



Para proteger-se, a Herbarium utiliza filtros na entrada dos e-mails de todos os funcionários. A 
ferramenta tenta identificar a presença do vírus e, em caso positivo, evita que ele chegue ao 
destinatário.  
 
Ainda assim, Jane Célia Carlone reconhece não estar 100% protegida. Embora não revele 
detalhes, a executiva afirma que algumas vezes as máquinas de alguns usuários da empresa 
chegaram a ser atingidas – mas não a rede – e tiveram que ser formatadas.  
 
Em casos assim, mesmo isolados a um PC, há sempre o prejuízo causado pela perda de dados e 
informações. “O pior problema é que, na maior parte das vezes, não é possível encontrar um 
responsável legal para que estes danos sejam reparados”, lamenta.  
 
Novas formas  
 
Para Miguel Marioni, diretor de TI e Telecom da RBS Mídia, as corporações brasileiras têm muito 
com o que se preocupar em relação a ameaça de vírus.  
 
“Na verdade, tratando-se de ataques Web, os mesmos extrapolam em muito as tentativas como 
as simples contaminações por vírus”, lembra, citando exemplos como o Portscan, Spoofing, 
Sniffing etc.  
 
O executivo acredita que, em casos assim, as proteções utilizadas pela empresa precisam estar 
atualizadas com o volume de ameaças existentes, além da simples proteção do ambiente de e-
mail, particularmente o SMTP e o POP3.  
 
Uma das formas utilizadas pela RBS para acompanhar de perto esta evolução é a emissão de 
relatórios constantes de IDS, firewalls e também dos servidores Gateway SMTP.  
 
“Estes relatos mostram que o volume de tentativas de ataques é realmente muito grande e acho 
que um dos principais motivadores para isso está na facilidade de se obter, na própria Internet, 
programas para criação de hacking e de códigos de vírus”, alerta Marioni, que coloca na lista 
outros itens como o aumento na oferta de disponibilidade de links de banda.  
 
“Não há dúvidas de que estes fatores, em conjunto, fazem com que o número de potenciais 
invasores cresça na mesma proporção”.  
 
Evolução  
 
Por estas e outras, o responsável pela área de TI da RBS acredita que os alertas emitidos pelos 
fornecedores de ferramentas de antivírus devem, sim, ser levandos à sério. Marioni afirma que os 
códigos de vírus têm sido permanentemente otimizados.  
 
“Pior que isso, cada vez mais eles exploram não só a intenção de paralisar estações, servidores e 
os serviços de rede como um todo, mas também procuram extrair informações em geral, muitas 
vezes confidenciais”, afirma.  
 
Em casos assim, o impacto a ser causado supera, e muito, o que pode vir de uma simples 
máquina contaminada, e isso tanto internamente quanto frente ao mercado.  
 
“Em função de contaminações ocorridas, pode-se dizer que o impacto é realmente grave, e causa 
não só a indisponibilidade de alguns sistemas e estações. O pior vem da insegurança e da 
sensação de impotência que se cria entre os usuários”, diz.  
 



Marioni fala com conhecimento de causa. O executivo lembra que, tratando-se especificamente de 
vírus Web e seus três protocolos passíveis de utilização para infecção (http, FTP e SMTP), 85% 
das tentativas sofridas pela RBS utilizam o último protocolo para sua disseminação.  
 
“Para barrar estes ataques, a RBS conta hoje com uma suíte de produtos e serviços que nos 
levam a bloqueios na ordem de aproximadamente três mil mensagens infectadas mensalmente”, 
revela, ressaltando que o número refere-se a períodos normais e se eleva quando há um surto de 
vírus grave no mercado.  
 
Apesar das freqüentes tentativas de ataque, o executivo garante que a utilização destes produtos 
– não revelados – e a detecção e eliminação de e-mails e de arquivos anexos infectados, seja nos 
servidores de gateway ou nos clientes das estações, têm garantido a estabilidade do ambiente de 
rede e estações do grupo.  
 
Em outras palavras, cautela e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém.  
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