
Alerta vermelho nas corporações 

Vários brasileiros fazem parte dos grupos de hackers mais eficientes do mundo. 
Paradoxalmente, as redes corporativas locais, ainda padecem de ataques 
primitivos. Porém, com o aumento de ataques, as empresas nacionais precisam 
rever suas defesas. 

Uma rede corporativa tem, na sua essência, uma arquitetura complexa, vigorosa e 
que funciona como sustentação e transmissão de informação dos pontos mais 
periféricos para os núcleos de tomada de decisão. Contudo, na mesma proporção 
da sua complexidade de conexões, está também a sua fragilidade, o que obriga a 
uma constante manutenção do funcionamento, como a proteção contra os riscos e 
perigos externos. O equilíbrio é delicado e passa pelo conhecimento de cada 
pequena porta de entrada e os possíveis problemas. Conhecer as vulnerabilidades e 
os tipos de ataque é como entender melhor como cada vértebra da rede sustenta 
uma empresa e saber com que armas lutar para defendê-la dos inimigos.  

A melhor ilustração do estrago que um ataque causa pode ser observado nos dados 
de uma pesquisa recente divulgada pela Network Computing - EUA. Nela, a CAIDA 
(Cooperative Association for Internet Data Analysis) estima que uma única 
ocorrência de um worm pode infectar sete hosts por minuto, com a população 
infectada resultante dobrando a cada 8,5 segundos. O Brasil ainda está um pouco 
dormente para esse tipo de risco, como constata a 8ª Pesquisa Nacional de 
Segurança da Informação, divulgada no segundo semestre de 2002 pela Módulo.  

Depois de consultar profissionais de segurança de mais de 500 empresas 
brasileiras, para conhecer como eles cuidam da segurança de suas rede, detectou-
se que o crescimento de invasões e tentativas chegou a 24%. No total, 43% das 
empresas entrevistadas registravam ataques, o que caracterizava um aumento de 
10% em relação a 2001. Em prejuízos, contando os 22% das organizações que 
contabilizaram suas perdas, o total registrado é de R$ 39,7 milhões.  

Faltam alguns meses para o lançamento da nova versão, mas Alexandre Vargas, 
gerente de tecnologia da Módulo, consegue detectar algumas tendências. “Acredito 
que, com a mudança do Código Civil, a preocupação das empresas com o aspecto 
da segurança aumentou”, aponta. Contudo, ele argumenta que ainda não está claro 
se podem existir reflexos na ponta dos investimentos na área, a aposta é que 
exista uma maior preocupação com aspectos continuidade de negócios e com os 
ataques provenientes da Internet.  

Citado por Vargas e outras fontes desta reportagem, os ataques mais utilizados 
atualmente envolvem problemas crônicos de segurança, como a conscientização de 
usuários corporativos e a atualização e configuração de sistemas. “Destaco, entre 
dezenas de riscos, os vírus e worms, que possibilitam a exploração de fraudes 
através de sites clonados e implantação de grampos, inclusive de teclado, por 
exemplo”, ilustra. O mais chocante é que existem fortes indícios de um crescente 
interesse do crime organizado pela arena cibernética, onde a maioria dos policiais 
ainda persegue bandidos com armas ultrapassadas, da época de Al Capone.  

Marcelo Bezerra, diretor técnico da ISS, comenta que nessa guerra, muitas vezes 
desigual, até mesmo inocentes ataques como as pichações, podem ser 
extremamente perigosos, em uma segunda análise. “Se o hacker consegue invadir 
e pichar uma página, ele pode fazer outras coisas no futuro”, acrescenta. O maior 
perigo, nesse caso, é o fato de que muitas empresas não conseguem mensurar o 
tamanho do ataque.  



Um dos grandes temores corporativos é o dos ataques dirigidos, grupo no qual 
estão desde quadrilhas que tentam desviar dinheiro do correntista até aqueles que 
roubam informações e números de cartão de crédito. “Um exemplo é o dos 
programas-robô que acessam um determinado banco de currículos e conseguem 
extrair mais de mil deles em menos de uma hora, mesmo não sendo uma técnica 
originalmente hacker, o procedimento é extremamente ilegal”, aponta Bezerra.  

No entanto, não são todos os riscos provenientes da tecnologia de ponta. Alexandre 
Cagnoni, gerente geral da RSA, exemplifica o tipo de ataque mais freqüente, 
chamado de “engenharia social”: “É o caso do invasor que finge ser outra pessoa 
para conseguir informações”, explica. O mais alarmante é que a prática é muito 
comum e nem sempre envolve altos conhecimentos tecnológicos, como pode ser 
conferido no último livro do mago dos hackers Kevin Mitnick “The Art Of Deception: 
Controlling the Human Element of Security”, no qual ele aborda o assunto.  

Um dos formatos mais comuns deste ataque é o envio de um e-mail para um 
correntista como se fosse do banco em que ele tem cadastro e, por qualquer 
motivo, pede-se o número de senha ou cartão de crédito. Infelizmente, muita gente 
ainda cai no golpe. Outras formas de abordagem são por chantagem, publicação 
indevida e tentativa de obtenção de vantagem competitiva, entre outros. 

Para quem acha que já ouviu tudo, Alexandre Soares, engenheiro da Netscreen, 
exemplifica outras estratégias. Entre elas estão as aplicações que são instaladas em 
servidores, via backdoor, que abrem portas para os intrusos acessarem o sistema. 
Ele cita os scripts kiddies e o IP Spoofing, nos quais os atacantes podem utilizar IPs 
válidos de redes, fingindo-se passar por uma porta que faça parte da rede correta 
e, assim, atingir os recursos internos. Existe ainda o ataque ARP, no qual os 
intrusos tentam avaliar como os IPs são resolvidos pelos dispositivos de rede, 
usando o protocolo ARP. Para completar, temos também os Denial of Services 
(DoS) e os Distributed Denial of Services (DdoS).  

O volume de informações atual na Web contribui para o pânico geral. Não é por 
acaso que 48% dos entrevistados na pesquisa da Módulo afirmam que os hackers 
foram os maiores responsáveis por ataques e invasões no ano passado, 
representando um aumento de 15% em relação a 2001. Assim, as portas da 
Internet continuam sendo os principais pontos de ataque, com 55% do total, e 
cerca de 82% dos entrevistados acreditam no incremento dos problemas 
relacionados com a segurança da informação.  

Se compararmos com os Estados Unidos, que possuem taxas altas de conexão, a 
preocupação brasileira ainda deve aumentar muito (veja box Risco ianque na 
página 31). “Ou os ataques externos superaram os internos ou, o que é mais 
provável, as empresas não tem conseguido identificar os problemas dentro de 
casa”, acrescenta Vargas. No entanto, uma das maiores brechas – um consenso no 
mercado – está no fato de que muitas empresas ainda subestimam a capacidade 
dos hackers.  

Ainda na projeção dos resultados de 2003, Vargas aponta para o provável 
crescimento do interesse pela normatização da área de segurança, agora que foi 
instaurada no Brasil a ISO 17799. E, como não poderia deixar de ser, ele prevê 
mais vulnerabilidades na área de mobilidade. De acordo com a pesquisa da Módulo, 
o acesso remoto passou de 9% do total de ocorrências em 2001 para 16% no 
último ano, o que representa um crescimento de 78% no período. A expectativa é 
por números ainda mais contundentes (veja ainda o box Hambúrger criptografado 
na página 36) este ano. “Projetos de tecnologia móvel podem se tornar uma grande 



janela aberta se não forem utilizados de forma correta e com o máximo rigor nos 
itens de segurança”, conclui Cagnoni, da RSA. 

Um fato interessante é que, assim como os ataques, as vulnerabilidades também 
são globalizadas. “O principal foco de problemas está nos sistema operacionais, ou 
seja, o que é risco no Brasil também é em qualquer outra parte do mundo”, explica 
Bezerra, da ISS. Ele usa o exemplo do SQL Slamer, que assolou as redes no mundo 
inteiro recentemente, a partir de uma brecha detectada no produto da Microsoft. 
Rogério Perez, consultor da Deloitte propõe uma lista dos sistemas operacionais e 
enumera o grau de facilidade de ataque. Existem os mais difíceis como MacOS e 
HP-UX, passando por um grupo intermediário – IRIX, OpenBSD/NetBSD – até os 
mais vulneráveis como Solaris, Linux e Windows.  

Na encruzilhada dos sistemas operacionais com o fator humano, José M. Machado 
Duque, diretor de serviços da Triple S, reforça que a permissão de acessos a partir 
da rede interna da corporação é algo problemático. Em especial quando faltam 
processos rígidos de atualização do sistema operacional e permissões de acesso 
atribuídas além do necessário. Marcelo Fiori, diretor de TI da Open Communication 
Security, concorda com Duque. Para ambos, as duas falhas no SQL Server ilustram 
claramente isso, ao deixar milhares de sistemas vulneráveis à infecção por Worms.  

No entanto, se os ataques e as vulnerabilidades seguem um padrão global, é 
possível acreditar que os atacantes brasileiros são iguais a todos os outros? A 
resposta é não. Perez, da Deloitte, argumenta que, entre os grupos mais perigosos 
do mundo, os formados no Brasil ocupam os dez primeiros lugares em qualquer 
ranking, entre eles o do instituto norte-americano de segurança MI2G. “Não é só no 
futebol que a gente é o melhor do mundo”, ironiza. Cagnoni, da RSA, acrescenta 
que, longe de ser o mais perigoso ou não, o que determina a alta classificação dos 
nossos “atacantes” é a eficiência dos grupos em atacar as redes.  

Outro ponto em comum entre grande parte das fontes ouvidas é quanto ao papel 
das varreduras no processo de ataques. Fiori, da Open, comenta que a grande 
maioria dos ataques se inicia com o mapeamento do ambiente-alvo. Evitar esta 
prática é praticamente impossível, principalmente se o serviço é de acesso público. 
E fechar a rede a todos os endereços IP detectados, executando uma varredura, é 
um grande risco, pois algumas ferramentas realizam as tarefas utilizando 
endereços de origem falsa juntamente com o verdadeiro, o que pode oferecer 
perigo de fechamento do acesso a quem está bem intencionado. Uma atitude 
precipitada pode causar gerar indisponibilidade de serviço. Outra recomendação 
importante é dedicar atenção a àqueles que já conhecem o ambiente, como por 
exemplo, ex-funcionários. Afinal, eles podem ir direto ao alvo. 

Em função disso, o uso de soluções como IDS é fundamental. Contudo, Ivan 
Semkovski, gerente de segurança da CPM, ressalva que nem sempre um ataque 
começa por uma varredura. Existem script-kiddies, ataques automatizados, por 
exemplo, que exploram vulnerabilidades conhecidas e seguem modelos de 
funcionamento do tipo tentativa e erro. Para tal, um bom método é o uso de um 
catálogo de varredura, que pode ser montado por fases. Assim, a empresa 
consegue segmentar o controle de vulnerabilidades. Para identificar os níveis mais 
avançados de fragilidades, além dos IDSs, e interessante acompanhar listas como a 
SANS e o X-Force (veja o quadro Mantenha-se informado nesta página).  

É importante entender que para rastrear o comportamento de ataque, a varredura 
tem como principal objetivo encontrar uma brecha que sirva como orientador dos 
ataques. Para Marcos Silva, gerente de soluções da IBM, qualquer empresa deixa a 
porta 80 (web server) aberta. “É fundamental a prática de atualizações constantes 



nos sistemas e uma definição adequada de arquitetura por monitoração do sistema, 
via IDS, para minimizar os riscos”, comenta. Semkovski, da CPM, acrescenta que 
outras portas abertas, como as de Web services, SQL, RPC, NetBios, FTP, Telnet, 
SSH, SNMP e LPD são “bons” alvos.  

Se mesmo com todas as preocupações com varreduras, portas e ataques, uma 
empresa for vítima de hackers, ainda sim é possível sobreviver e, em certos casos, 
reagir. Um dos primeiros contra-ataques é a questão da divulgação ou não do fato. 
Existem muitos defensores da idéia de que a companhia atacada deve pronunciar-
se oficialmente sobre o ocorrido, abordando toda a dimensão dos fatos ou pelo 
menos parcialmente. Outro caminho é o de abafar o caso. A partir do estudo 
publicado pela Network Computing EUA – em comparação com as respostas das 
fontes desta reportagem –, podemos concluir que, tanto lá quanto no Brasil, o 
assunto é polêmico.  

A divulgação total – apresentar publicamente detalhes das vulnerabilidades – 
continua sendo uma faca de dois gumes. Primeiro, a publicação obriga que os 
fabricantes admitam o problema, ao mesmo tempo que permitem que os usuários 
de software verifiquem novas brechas em seus sistemas – o que aumenta os riscos. 
No Brasil, entre as fontes consultadas, nenhuma é favorável a esse recurso. Para 
grande parte delas, a divulgação parcial soa viável, porém a recomendação é de 
uma análise caso por caso. Apenas Perez, da Deloitte, e Duque, da Triple S, não 
acreditam que a divulgação de invasões seja benéfica para as empresas atingidas. 
O discurso é que a exposição do incidente pode aumentar ainda mais as suas 
fragilidades, além de prejudicar a imagem pública da corporação.  

Mais que o posicionamento público, a metodologia de resposta a ataques deve 
passar fundamentalmente pela adoção de respostas a incidentes de segurança. A 
criação de uma unidade dedicada para estas atividades, uma CSIRT (Computer 
Security Incident Response Team) é um caminho. Outra saída, defendida por Perez, 
é a de contar com a figura do CSO. “Fora bancos e algumas lojas virtuais, o Brasil 
ainda não acordou para a necessidade de montar uma política forte de segurança”, 
alerta o consultor.  

Construir um método eficiente, mais que o simples monitoramento, constitui uma 
prática vital para o teste de todas as vulnerabilidades. Seja a partir de soluções de 
IDS ou mesmo a partir de estratégias de simulação de hacking com membros da 
própria equipe. No entanto, à semelhança das melhores vacinas, a melhor maneira 
de proteger a espinha dorsal da empresa está no fortalecimento das defesas 
internas. 

Os Dez Mandamentos de uma eficiente política de segurança  

1. Pensarás em segurança onde quer que informações possam ser acessadas.  

2. Conhecerás as tecnologias em uso e o relacionamento delas com os negócios  

3. Combinarás processos e ferramentas  

4. Ajustarás as estratégias de segurança às necessidades de negócio  

5. Darás maior atenção ao fator humano  

6. Conduzirás testes freqüentes em estratégias e ferramentas  



7. Seguirás as recomendações dos fabricantes quanto às atualizações  

8. Implementarás filtragem inteligente para minimizar ataques  

9. Promoverás a integração TI e diretorias executivas nos processos de segurança  

10. Não transformarás em mais problemas de segurança as soluções 
implementadas  

  

O Risco Ianque  

Após coletar e interpretar dados de uma variedade de fontes – incluindo CAIDA 
(Cooperative Association for Internet Data Analysis), ISS (Internet Security 
Systems), ICAT de NIST e Security Focus, além de consultar pessoas nas linhas de 
frente da segurança da informação, a Network Computing - EUA fez um registro 
dos ataques e vulnerabilidades entre as empresas norte-americanas.  

Entre os principais destaques, está a catalogação das fontes de varredura e os 
alvos das cinco principais portas ativas, conforme divulgado pelo Internet Storm 
Center (ISC), em uma data especificada. Este estudo levou a descoberta de um 
conjunto relativamente pequeno de endereços IP varreu um grande número de 
endereços IP. Durante um período de 24 horas, o ISC registrou 9.598 endereços IP 
únicos varrendo a porta 445, que é usada para compartilhamento de arquivo (SMB) 
no Microsoft Windows 2000, e 161.532 alvos de varreduras da porta 445 – cerca de 
16 vezes mais alvos do que fontes.  

Outro ponto importante é que, em 2002, surpreendentes 82,53% de todos os 
ataques originaram-se de computadores norte-americanos, de acordo com “Top 
Attacking Regions From October” , da ISS. Entre as respostas possíveis, para esse 
resultado está a elevada taxa de conectividade per capita nos Estados Unidos, o 
número de sistemas sem correção ou manutenção em campus e as redes de banda 
larga que são usadas como pontos de revezamento para os atacantes que tentam 
cobrir seus rastros. 

Mntenha-se informado  

No mundo das redes corporativas, nada requer tanta agilidade quanto as 
estratégias de segurança. Em consenso, consultores e profissionais de empresas de 
softwares de segurança, recomendam o acompanhamento constante de 
informações sobre ataques, tendências e “disclosures” de vulnerabilidades. Segue 
abaixo, a lista de algumas das fontes mais citadas:  

• Internet Security Systems X-FORCE (www.iss.net)  
• CERT® Coordination Center (www.cert.org)  
• SANS (www.sans.org)  
• National Security Agency (www.nsa.gov)  
• Security Focus (www.securityfocus.com)  

Hambúrguer Criptografado  

Com 36 mil funcionários, mais de 580 restaurantes, além de quiosques e cafés, o 
McDonald´s Brasil encontrava-se em um impasse. Com uma estrutura de 



segurança como uma “casa fechada por firewalls por todos os lados”, na definição 
de Roberto Galdieri, gerente de infra-estrutura e telecomunicações, a multinacional 
precisava permitir que alguns usuários remotos passassem pelas barreiras de 
segurança. “São pessoas, como o pessoal do time operacional, que estão sempre 
em campo e precisam enviar e receber dados na intranet da empresa”, explica.  

Entre as principais preocupações da companhia que, de certa forma, refletem os 
temores de empresas que apostam no acesso remoto, estava a restrição aos 
acessos. Era fundamental ter uma política que definisse quem poderia manusear 
remotamente as informações críticas. Outro ponto era não inibir o acesso ao site da 
empresa, que é visitado diariamente por um grande número de clientes, 
fornecedores e funcionários. Em função dessas e outras questões a escolha recaiu 
sobre o dispositivo RSA SecurID. "Com ele, esses acessos ficaram mais fáceis, pois 
podem ser feitos a partir de qualquer computador conectado à internet, sem a 
instalação de nenhum software ou identificador no micro”, explica Galdieri. Batizado 
de Office Anywhere, o projeto garantiu ao McDonald´s mobilidade total para a rede 
corporativa. Atualmente, são cerca de 150 usuários.  

O RSA SecurID, explica Alexandre Cagnoni, gerente geral para a América do Sul, é 
um software de autenticação forte, usado para o reconhecimento de usuários. Em 
formato de chaveiro, o aplicativo gera uma senha dinâmica a cada minuto, 
dificultando ainda mais o acesso indevido. “Os usuários dessa solução têm um 
autenticador composto por um software com um display e um hardware. Este 
número, associado ao código pessoal, compõe a senha do usuário naquele instante. 
Em teste há dois anos, a solução foi implementada com apoio da Netlogic e da 
Compugraf.  

 


