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A segurança das redes está
adquirindo forma de importante
oportunidade de negócios também

para os prestadores de serviços de teleco-
municação nos Estados Unidos, que
atuam para obter vantagem das cres-
centes preocupações corporativas.

A SBC Communications anunciou o
lançamento de um serviço administrado de
proteção contra intrusão - violações de
segurança - que monitora o tráfego das redes
para detectar evidências de atividade suspeita
e operar preventivamente para proteger as
redes corporativas dessa ameaça.

Ao fazer isso, a empresa se junta à
AT&T, MCI e Sprint, que adotaram
importantes iniciativas em matéria de
segurança para redes, bem como
companhias como Global Crossing e
WilTel, que fizeram parceria com a VeriSign
para oferecer esses serviços de segurança.

Essas iniciativas das operadoras

desafiam o setor de prestação de serviços
gerenciados de segurança (MSS, em inglês)
- empresas como Counterpane e
Symantec -, além das soluções para o
domicílio dos clientes. Mas analistas do
setor dizem que importantes tendências se
aliam favoravelmente
aos prestadores de
serviço de
telecomunicações
quando se trata de
oferecer segurança.

"Ao examinar uma
solução para redes,
as empresas terão
acesso à tecnologia
mais recente, suas
atualizações e
manutenção, em vez
de terem de reinvestir
em tecnologia, uma vez que as ameaças estão
constantemente mudando", afirmou Allan
Carey, gerente da IDC para
programas de segurança.

A principal vantagem de ter
competência em segurança de redes é a
chance de detectar as atividades suspeitas
com base em modelos de tráfego e evitar
que afetem a rede dos clientes, declarou
Stan Quintana, vice-presidente para os
serviços de segurança administrados da
AT&T, que lançou em novembro passado o
Internet Protect. Em vez de esperar para
aprender com as vulnerabilidades dos
equipamentos, ou dos softwares das redes
e remediá-las depois da ocorrência do fato,
as redes dos clientes são protegidas
preventivamente pelo serviço da companhia
à medida que se analisa o tráfego no
momento em que ele chega ao backbone
IP da AT&T, vindo da internet, para detectar
atividades suspeitas.

"Existem cinco importantes passos
envolvidos em um ataque de hackers e
todos os tipos de modelos de atividade",
afirmou Quintana. "Temos condições de
detectar essa atividade e adotar medidas
antes que o vírus afete a rede."

Ao desenvolver o serviço, a AT&T
lançou mão da capacidade de segurança
de rede que criou internamente e a
ofereceu aos clientes. "Estamos operando
um tráfego de 2,3 pentabytes
mensalmente em nosso backbone central
e temos condição de analisá-lo em tempo
real", garantiu Quintana.

O PremierSERV Managed Security
Services Intrusion Protection Service, da
SBC, também se baseia na busca de
modelos de tráfego que normalmente
sugerem problemas e respondem em
tempo real, com base nos parâmetros
preestabelecidos pelo cliente. No caso da
SBC, o serviço usa um equipamento da
Mirage Network situado nas dependências
do cliente para analisar o tráfego.

"Por exemplo, o serviço procurará um
aparelho que conte com o endereço de IP a
ele atribuído, mas exige um outro, porque é

isso o que o verme faz",
disse Rick King, diretor
de serviços
administrados da SBC.
"Colocamos o aparelho
(da Mirage) na rede
local do cliente - um
único equipamento tem
condições de operar mil
computadores - e
considerando que está
no lado confiável da
rede, atrás do firewall,
ele pode esperar um

comportamento que não seja positivo."
Essa atitude preventiva representa uma

vantagem importante para os serviços de
segurança porque possibilita aos
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prestadores de serviços ajudar os seus
clientes a se situarem rapidamente diante
da ameaça em evolução, afirmou Counse
Broders, analista da Current Analysis.

"Um dos problemas é que alguns
desses vírus se propagam muito
rapidamente", disse Broders. "Os clientes,
individualmente, não conseguem ter
ampla percepção do que está ocorrendo
na rede, ao contrário dos prestadores de
serviços, que estão gerenciando vários
clientes." E essa poderá ser uma das
vantagens desses serviços, mesmo para
clientes que podem contar com pessoal
altamente especializado.

Nem todas as empresas estão
ansiosas para terceirizar a sua segurança,
adverte Carey, da IDC: "Isso, honesta-
mente, depende da propensão da
organização para terceirizar parte da sua
segurança com um prestador de serviço.
Algumas organizações preferem mantê-la
internamente. Quando chegar o
momento de melhorar o atual sistema,
provavelmente tomarão uma decisão."

Batalha perdida
Contudo, à medida que cresce o volume

de tráfego indesejado, os clientes
corporativos que estão tentando tirar o
máximo da sua largura de banda descobrem
que estão travando uma batalha perdida,
observa Chris Sharp, vice-presidente da
arquitetura de redes da MCI NetSec.

"Muitas empresas ficam interessadas
quando lhes mostramos o que é tráfego
legítimo e o que é indesejado, e quanto
dos seus recursos em largura de banda está
sendo consumido pelo tráfego suspeito", disse
Sharp. "Há companhias que estão
melhorando as eficiências dos seus serviços
de telecomunicações e de transporte."

O Gartner Group estimou que até 2006,
50% do tráfego das redes será de algum
modo portador de pragas virtuais - o que inclui
spams -, se provedores de serviços de internet
e administradores de redes não adotarem as
medidas cabíveis. "A mobilidade é uma
questão essencial e é prioridade ter condições
de oferecer um ambiente seguro para a força
de trabalho móvel", declarou Carey.

"Demos um passo mais à frente", afirmou
Quintana, da AT&T. "Se partimos da idéia de
que temos essa inteligência em nossa rede,
que estamos garimpando esse conhecimento
e que assimilamos esse conjunto de regras
para reduzir os ataques que estão ocorrendo
em tempo real. Então, em vez de apenas
alertar o cliente, criamos barreiras de filtragem
que enfrentam o ataque em tempo real."
Broders espera que todas as operadoras
tenham a sua estratégia, mas sabe que será
um problema para os pequenos players.

Sérgio Damasceno
cartas@teletime.com.br

Cerca de 25% do tráfego no núcleo da
rede das operadoras são ataques na
forma de invasão de arquivos de

usuários, vírus, spams (e-mails) indesejados e
outras pragas virtuais. Sob esse fogo cerrado,
as teles fixas começam a tomar providências.
No Brasil, ao menos duas delas começaram
efetivamente os trabalhos de prevenção de
suas redes, principalmente no que se refere
aos acessos ADSL. A novidade é que, ao
fazer isso, as teles entrarão num mercado
reservado atualmente aos servidores e às
empresas que fornecem soluções de
segurança. Para evitar ataques ao cliente, a
operadora começa a fazer de seu acesso
(ADSL) o meio de levar ao cliente a prevenção
- o antivírus, firewall, ou seja, qualquer
dispositivo que proteja a rede de invasores.

Teoricamente, a operadora faria isso para
salvaguardar seus usuários, já
que é por meio de seu acesso
que o ataque chega à
residência e ao escritório. Mas
por trás da aparente proteção
está um mercado muito mais
vistoso: os serviços de valor
adicionado (SVA). As teles fixas
- assim como as móveis já
descobriram e têm extraído
experiências interessantes e
lucrativas - começam a
descortinar o rico mundo do
SVA, ainda que à custa do
temor do usuário.

O investimento para evitar
ataques à rede das operadoras economizaria
25% de banda, calcula o gerente consultor de
serviços de segurança da Lucent, Paulo
Perez. Ou seja, o mesmo percentual ocupado
hoje pelos ataques. "Entre o núcleo da rede e
o acesso deve haver um sistema preventivo,
o que maximizaria o backbone e evitaria a
indisponibilidade de serviços - a ameaça que
começa a preocupar as teles", afirma Perez.
Ele alerta que no prazo de um a dois anos as
redes, principalmente as móveis, serão 100%
baseadas em IP: "Não existirão mais circuitos
e os problemas de segurança serão muito
mais graves."

As operadoras não revelam o potencial de
assinantes dispostos a pagar pela banda
larga mas, para ficar num exemplo, a
Telefônica, com 12 milhões de clientes e

cerca de 1 milhão de assinantes ADSL,
estaria próxima de atingir um limite de sua
base banda larga. Para rentabilizar a base
existente, uma premissa básica é adicionar
valor ao serviço e obter mais ganho com o
mesmo assinante. É a lei da receita média por
assinante (Arpu). A Telefônica poderia vender
sistemas de segurança embutidos em seu
acesso ADSL como SVA. Se, por um lado,
garantirá segurança aos seus assinantes, por
outro, brigará pelo mercado de empresas que
têm como seu principal foco de negócio
justamente vender sistemas de segurança de
rede. É o que já ocorre nos EUA.

Uma das soluções adotadas pelas teles é
o SOC (Security Operation Center) que, à
semelhança dos NOC (Network Operation
Center), concentra todas as informações e
equipamentos de segurança para, a partir de
um ponto central, identificar e reprimir os
eventuais ataques. "Já existe uma grande
operadora que tem o SOC e outras estão se

preparando para fazer os seus", confirma o
gerente da Lucent, que não revela qual é a
primeira tele a adotar um centro desse tipo. O
SOC funciona de tal forma que todo e
qualquer evento de segurança da tele é
enviado para essa central, que tem uma
plataforma própria que analisará em tempo
real se a ocorrência trata-se ou não de um
ataque. "Isso representa para as teles um
valor muito importante porque todos os 'logs'
já estão lá, registrados em seus sistemas", diz
Perez. Com isso, as operadoras tentam
transformar a segurança em valor adicionado
porque o acesso de banda larga começa a se
transformar em simples commodity. "Por que
o próprio provedor de ADSL não pode
analisar e filtrar os e-mails que eu recebo?",
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questiona Perez. Para ele, as operadoras
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estão muito preocupadas com a qualidade do
serviço por elas oferecido (no caso, o ADSL).

A indisponibilidade dos serviços, por
conta dos inúmeros ataques, começa
realmente a tornar-se preocupante para as
operadoras. "Existe, sim, um grande nível de
vírus nas máquinas dos usuários e o
cancelamento do ADSL na tele pode ser uma
conseqüência", afirma o diretor de telecom da
EDS, Douglas Ranieri.

"A tele poderia distribuir software (de
' segurança). Não existe nada de concreto
ainda, mas é uma alternativa", afirma o
Ranieri. "As teles não têm a intenção de entrar
na máquina do usuário, mas a distribuição
autorizada de software seria mais viável.
Estamos perto do limite de pessoas que têm
computador e, portanto, capacidade para ter
acesso banda larga. Aqui, neste ponto (de
saturação), começam os diferenciais."

Commodity
Como diferencial, a segurança poderia ser

uma alternativa de SVA e também de
competição, já que as teles terão que brigar
também com as
operadoras de TV a
cabo, que vendem a
"commodity" banda larga.
"O grande obstáculo
ainda é o preço, ou seja,
não há um modelo de
precificação de venda de
software de segurança
por ADSL. Mas quando a
primeira operadora passar a vender, as
demais terão que definir seus modelos
também", afirma Ranieri.

Na mesma linha, o diretor da Unisys,
Rubens Caparica, afirma que as provas de
que as teles têm tentado se diferenciar são os
aplicativos de dados das operadoras móveis.
"As teles fixas vendiam serviços de dados
como hosting de armazenagem de arquivos
para as empresas. Agora, terão que começar
a oferecer serviços de valor agregado de
segurança", diz. Para o executivo, o mercado
pede por esse tipo de serviço. Caparica diz
que as teles já estão oferecendo serviços
variados, que vão desde antivírus a scanning
até serviços de gestão de segurança do
ambiente do cliente que evitam a
vulnerabilidade dos sistemas.

O diretor da Unisys denomina os centros
de segurança, ou SOCs, como Security
Officer. A Unisys oferece soluções de rede a
partir de oito centros mundiais (um deles no
Brasil), pelos quais é possível fazer a gestão
dos elementos de segurança do perímetro
(como firewalls); detecção de intrusão (anti-
spam); firewalls que identificam padrões de
ataque às redes ADSL e outros serviços. Um
desses centros fica sediado na Austrália e,

com o serviço "earling warning", de alerta de
invasões, é possível, devido ao fuso horário,
detectar um ataque no Brasil e contra-atacá-
lo com até oito horas de antecedência.

Para a operadora vender segurança por
meio de sua rede
ADSL, Caparica cita
algumas alternativas
que considera viável.
Uma dessas opções é
que a tele incorpore o
serviço de segurança
anti-spam e ofereça a
solução ao usuário.
Com isso, em sua

opinião, a tele começará a melhorar a
qualidade e reduzir a incidência de
problemas de segurança.

Outra alternativa é o personal firewall, a
ser oferecido na forma de pacotes, da mes-
ma forma que as teles vendem os acessos
ADSL e os provedores vendem seus acessos.
Pode ser um pacote tipo Premium, diz
Rubens. "Pode haver modelos de negócios
em que o usuário paga um pouco mais para
ter funcionalidades em seu computador", diz.
Numa comparação com o mercado atual de
PCs, o usuário não tem garantias quando
compra softwares pirateados. A analogia é
que, se o usuário comprar o software
diretamente da operadora, terá a garantia da
empresa, até com direito a suporte técnico.
Ainda, na opinião do diretor da Unisys, a tele
pode vender esse tipo de solução como SVA
ou não cobrar o serviço anti-spam, de acordo
com o perfil do cliente.
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