
BLOQUEIO À
MENSAGEM INSTANTÂNEA
Antes de adotar um programa de mensagem instantânea,
aborde os riscos e implante políticas seguras

corporativo atingiu status de tendência predo-
minante e é um impulso bem-vindo à produ-
tividade. "Antes da mensagem instantânea,
um número muito grande de vendedores ti-
nha que se levantar e ir se encontrar frente a
frente com alguém que não podia ser alcança-
do de outra forma. Com e-mail, há o proble-
ma da latência, que acaba obrigando os fun-
cionários a levantar para ir conversar entre
eles", diz Josh Stallings, vice-presidente de
iniciativas estratégicas da financeira norte-
americana No RedTape Mortgage."Agora nos-
so pessoal fica ao telefone o dia inteiro porque
pode, simultaneamente, usar a mensagem
instantânea para obter junto à nossa equipe de
processamento as informações que precisam
passar aos nossos clientes."

A mensagem instantânea é uma tecnolo-
gia de comunicação via texto em tempo real

que permite enviar, receber e ver mensagens
imediatamente. E está quase em toda parte,
segundo Paul Ritter, diretor de pesquisa de
mensagem e colaboração da Wainhouse Re-
search, empresa de estudos do mercado de co-
municação. "Nossa pesquisa mostra que mais
de 80% das grandes empresas nos Estados
Unidos usam alguma forma de mensagem
instantânea."

Mas a mensagem instantânea apresenta
riscos e pode causar tantos danos quanto o e-
mail mal-intencionado, alerta S.V. Purusho-
thaman, chefe de programa do grupo de con-
ferência e colaboração da Frost & Sullivan,
companhia de consultoria de tecnologia. Hoje,
de acordo com Purushothaman, 10% das men-
sagens instantâneas globais são"spim", com o
mesmo potencial de um spam de e-mail.

Além disso, os hackers estão achando mais
fácil invadir através de letras de contato de
mensagem instantânea do que por outros
meios. Embora muitas empresas tenham bani-
do a mensagem instantânea por questão de se-

gurança, várias delas estão buscando meios de
reduzir os riscos e ao mesmo tempo usufruir os
benefícios para o negócio. Veja algumas medi-
das que você pode tomar para proteger a men-
sagem instantânea em sua organização.

GERENCIE CLIENTES DE MENSAGEM
INSTANTÂNEA NÃO AUTORIZADOS.
Esta medida se aplica a qualquer coisa que é
acrescentada a ativos e infra-estrutura de TI,
enfatiza David MacLeod, diretor de proteção e
garantia da informação na Regence Group,
empresa de seguro de vida."Temos um períme-
tro eletrônico muito bem definido, controlado
e monitorado", diz."Sabemos o que pode sair
da nossa organização e entrar nela. É, clara-
mente, o primeiro e mais importante passo
quando você insere algo novo na rede."

ABORDE OS RISCOS QUE SURGEM
Simplesmente acrescentar

mensagem instantânea à rede, da mesma for-
ma que se acrescenta qualquer software, intro-
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mensagem instantânea enfrentou a
disputa pelo negócio e venceu. O uso
desse tipo de ferramenta no setor
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duz riscos. "Não é porque se trata de mensa-
gem instantânea. Sempre que acrescentamos
alguma coisa nova ao nosso ambiente, temos
que considerar a segurança e a privacidade",
observa MacLeod. "É preciso descobrir se a
mensagem instantânea alterou a postura de
segurança da organização."

IDENTIFIQUE E VERIFIQUE USUÁ-
RIOS PARA RESTRINGIR O ACESSO
NÃO AUTORIZADO. É o que pode ser
chamado de autenticar o usuário.Tim Hudson,
CIO da Man Financial, braço de corretagem do
Man Group PLC, vincula a identidade e as
permissões do usuário para diversos tipos de
usos a tecnologias que identificam as pessoas
que têm direitos de acesso na rede."Se alguém
se conectou ao mensageiro instantâneo, sabe-
mos que é a pessoa certa", explica Hudson.

ESTABELEÇA POLÍTICAS DE USO
APROPRIADAS. "Se você quer usar um
mensageiro instantâneo, tem que fazer due di-
ligence e ter as políticas apropriadas implan-
tadas", recomenda Purushothaman, da Frost
& Sullivan. As políticas podem incluir regras
como não permitir que usuários enviem arqui-
vos através do mensageiro instantâneo, já que
o envio e o recebimento de anexos facilitam a
disseminação de vírus, diz Purushothaman.

Ou talvez você não queira que grupos de
trabalho diferentes se comuniquem via men-
sagem instantânea. "Temos grupos de usuá-
rios distintos e não permitimos, necessaria-
mente, que eles troquem mensagem instan-
tânea. Isso garante que grupos de pesquisa,
vendas e clientes institucionais e de produtos
sejam conectados ou desconectados apro-
priadamente", conta Hudson. As mesmas tec-
nologias que identificam usuários podem

identificar grupos de trabalho aos quais eles
pertencem, com seus privilégios individuais
para mensagem instantânea.

EDUQUE OS FUNCIONÁRIOS QUAN-
TO AO USO E ÀS POLÍTICAS DE MEN-
SAGEM INSTANTÂNEA. Os funcionários
desempenham um papel importante na segu-
rança da mensagem instantânea. "Ensine aos
seus usuários que eles não devem compartilhar
senhas e, se o fizerem, vão estar entregando
sua identidade aos colegas", ressalta Hudson.

Na Regence Group, a gestão de pessoal é
fundamental para proteger a mensagem ins-
tantânea. "Articulamos nossas políticas, clara-
mente, em torno dos tipos de informação que
devem ser compartilhados ou protegidos e dos
mecanismos apropriados para compartilhar
informação", diz MacLeod, da Regente Group.

APLIQUE POLÍTICAS. "Temos ferramentas
que nos informam automaticamente quando
parece que alguma coisa violou a política", re-
vela MacLeod. "Trabalhamos junto com recur-
sos humanos e nossa equipe de liderança para
garantir que os funcionários envolvidos enten-
dam por que isso não é apropriado e para orien-
tá-los a realizar este tipo de troca de informa-
ção de maneira mais segura e adequada."

Purushothaman adota uma prática mais
rigorosa contra o uso impróprio da mensagem
instantânea. Ele sugere emitir um ou dois aler-
tas e depois submeter os funcionários infrato-
res a uma vigilância educativa.

MONITORE RISCOS RELACIONADOS
À LEGISLAÇÃO PARA SEGURANÇA E

PRIVACIDADE. Muitas empresas usuárias
de mensagem instantânea estão sujeitas a
múltiplas regulamentações para privacidade e

segurança, como o Health Insurance Portabi-
lity and Accountability e o Sarbanes-Oxley. A
preocupação em torno de compliance é que a
informação que deveria ser protegida possa
ser transmitida com rapidez e facilidade para
inúmeros destinatários no domínio público,
admitem os CIOs. Portanto, em indústrias co-
mo a de serviços financeiros, farmacêutica e
serviços de saúde, as conversas via mensagem
instantânea têm que ser arquivadas e registra-
das.''Também tem que haver políticas para im-
pedir que informações prejudiciais saiam",
afirma Purushothaman.

GERENCIE PATCHES DE MENSAGEM
INSTANTÂNEA. Tome o mesmo cuidado
com correções de segurança de mensageiro ins-
tantâneo que você tomaria com qualquer outro
software."Avaliamos todos os patches de men-
sageiro instantâneo para determinar se eles
abordam algo que está em risco na nossa orga-
nização; se abordam, são priorizados e aplica-
dos com a devida rapidez", garante MacLeod.

SE VOCÊ ENVIA MENSAGENS INS-
TANTÂNEAS PARA FORA DA EMPRE-
SA, VOCÊ RECONHECE OS RISCOS
EXCLUSIVOS ASSOCIADOS A ISSO.
"Se um CIO acredita que precisa enviar men-
sagens instantâneas para fora da empresa,
surge um leque de preocupações totalmente
diferente", aponta MacLeod. "Você precisa de
um conjunto de controles diferente, que deve
ser separado das capacidades de mensagem
internas."Mecanismos de autenticação adicio-
nais podem ser necessários para identificar
adequadamente quem está enviando mensa-
gens instantâneas de fora da empresa, acres-
centa Hudson. (David Geer é freelance do COM-
PUTERWORLD em Ashtabula, Ohio)

Abrindo horizontes
Empresas começam a definir estratégias específicas para IM

Serviços de instant messaging
permitem que as empresas
se comuniquem fora de seus
muros, com um vasto mundo
de clientes, parceiros e conta-
tos, empregando o software
que desejarem.

Os benefícios de alcançar
todas as pessoas instantanea-
mente estão levando as
empresas a procurar produtos
de mensagem instantânea
seguros e os fornecedores
a disponibilizá-los. Quem
afirma é S.V. Purushothaman,
líder de programa do grupo
de conferência e colaboração
da Frost & Sullivan.

"Fornecedores de mensageiros
instantâneos como Microsoft e
IBM, que vendem software ser-
vidor a empresas que querem
rodar seus próprios sistemas
de mensagem instantânea, es-
tão fazendo acordos com redes
públicas como a da AOL", se-
gundo Paul Ritter, diretor de
pesquisa para mensagem e co-
laboração da Wainhouse Re-
search. Ao mesmo tempo, for-
necedores dos sistemas de
mensagem pública, entre eles
IMLogic, Face Time Communi-
cations e Akonix Systems, es-
tão vendendo gateways proje-
tados para regular tráfego com

segurança entre redes de men-
sagem instantânea públicas e
internas, de acordo com Purus-
hothaman.
Os fornecedores de serviços de
instant messaging também es-
tão desenvolvendo ambientes
chamados de "clearinghouses"
federadas, que permitem aos
usuários com ID de usuário de
mensageiro instantâneo públi-
co enviar e receber mensagens
com segurança.
Estas clearinghouses reduzem
os riscos na troca de mensa-
gem entre empresas porque
não incluem os milhões de
usuários em mensageiros ins-

tantâneos públicos, explica Pu-
rushothaman. "Você só pode
ter acesso por convite", diz.
"Se você for um parceiro prefe-
rencial, por exemplo, uma em-
presa pode optar por fornecer-
lhe acesso à rede de mensa-
gem instantânea interna. O
acesso não seria disponibiliza-
do para a força de trabalho in-
teira do parceiro. Poderia ser
limitado a 10 ou 20 usuários."
Na No Red Tape Mortgage,
mensagem instantânea busi-
ness-class é fornecida em uma
rede externa segura, revela
Josh Stallings, vice-presidente
de iniciativas estratégicas.
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