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Pragas vituais que aproveitam vulnerabilidades não resolvidas de sistemas exigem novas armas 
das empresas preocupadas com suas informações 
 
A luta do mundo corporativo pela segurança de suas informações entra em nova fase. As pragas 
virutais que afetaram as empresas no último mês provaram de uma vez por todas que os antigos 
métodos de prevenção, baseados no uso de uma simples ferramenta, não são suficientes para 
barrar invasões nas redes.  
 

 
Amarante, da Symantec: novas ameaças são evolução natural dos vírus 

 
E o arauto dessa mudança foi um novo tipo de código malicioso, o worm Blaster (também 
conhecido como MS_Blast e W32/Lovsan) e suas variantes, desenvolvido para explorar 
vulnerabilidade já divulgada pela Microsoft das versões NT 4.0, 2000, XP e Server 2003 do 
sistema operacional Windows.  
 
A praga não é a primeira que procura aproveitar falhas conhecidas, mas teve impacto suficiente 
para servir como um toque de acordar. Em apenas um dia, infectou 100 mil computadores em 
todo mundo, e segundo algumas estimativas, chegou a cerca de 400 mil sistemas. Também na 
mesma época, um outro worm, o Mimail, surgiu explorando vulnerabilidade do Internet Explorer, 
que permite a execução de um script no computador infectado.  
 
O que torna esses casos diferentes dos antigos vírus? Não é o poder de destruição, que 
unanimemente é considerado pequeno pelos especialistas da área, mas sim a forma de infecção e 
seus objetivos. O impacto depende do que um hacker deseja ao criar o código. No caso do 
Blaster, com o seu poder de infeccção, se ele fosse desenvolvido para formatar computadores, o 
caso teria se tornado uma verdadeira tragédia de perda de informações. Segundo o engenheiro de 
sistemas da Symantec, Vladimir Amarante, o problema em relação aos objetivos desse tipo de 
ameaça é que, além do ataque, eles abrem backdoors (portas usadas para futuras invasões). É 
um passo para as ameaças combinadas. “Analisando o caso, é uma evolução natural dentro do 
vírus”, afirma.  
 
Nesse estágio os antigos métodos ficaram obsoletos. É só acompanhar o surgimento da ameaça e 
o tempo de resposta do mercado. Tudo começa quando a fornecedora de sistema operacional 
divulga uma vulnerabilidade e um patch para consertá-la. Esse procedimento foi muito cobrado 
pelo mercado e a própria Microsoft, alvo do Blaster, bastante pressionada a dar transparência em 
relação a falhas de seus sistemas operacionais. A partir da divulgação, começa a contagem para o 
possível surgimento de uma ameaça virtual.  
 
 



O problema é que, apesar da disponibilidade de uma atualização de software, corrigir 
vulnerabilidades é uma tarefa muito mais difícil do que parece. O número de avisos do tipo é 
constante e em grande número e acompanhá-los exige boa estrutura de segurança. Nas maiores 
empresas, ainda demanda uma logística complicada de atualização de todo o parque. Além disso, 
os patches não são adequados a todas empresas, podendo prejudicar em alguns casos a 
performance da rede ou até mesmo derrubar servidores, sendo aconselhável testes anteriores à 
implementação.  
 
O gerente de tecnologia da Módulo Security Solutions, Alexandre Vargas, dá a dica do que 
considera o melhor procedimento: “Como, tão logo descoberta ou divulgada uma falha, são 
criados exploits e outros códigos maliciosos, e um sistema desatualizado é essencialmente um 
sistema vulnerável, para minimizar os problemas de uma aplicação de patches precipitada ou 
ainda não suficientemente homologada e testada, recomenda-se a manutenção de máquinas-
espelho ou discos-imagem dos servidores mais críticos, para imediata reposição do ambiente em 
caso de indisponibilidade após a correção”. É uma forma de burlar o dilema entre manter um 
sistema vulnerável, disseminando worms ou expondo informações, ou arriscar o servidor a ficar 
indisponível, mas removendo seu grau de exposição a ataques e multiplicação de pragas. “Ambas 
são prejudiciais, mas de acordo com a criticidade do ambiente, a segunda pode ser a menos 
insensata”, completa o especialista.  
 
A Microsoft também está empenhada em evitar esse dilema, por meio de seu programa de 
Trustworthy Computing, voltado ao desenvolvimento de sistemas mais seguros. Ela também já 
havia lançado em julho o Microsoft Guide to Security Patch Management, guia com informações e 
ferramentas para os administradores de sistemas implementar e gerenciar as vulnerabilidades e a 
aplicação dos patches de segurança.  
 
Mas a maioria das empresas não possui política de atualização de patches ou estrutura suficiente 
para responder com rapidez nesses casos – isso sem contar as que preferem testar cada 
atualização antes de aplicá-las. Para defendê-las, os anti-vírus, que seriam a principal proteção, 
têm pouca eficácia, já que o surgimento das atualizações demoram mais do que o tempo da 
propagação de um código malicioso pela Web. Segundo o diretor técnico da ISS, Marcelo Bezerra, 
se um vírus demorava, em 1999, 12 horas para infectar 10 mil computadores, no caso do 
Slammer, de 2002, foi necessário apenas uma hora.  
 
Isso leva à questão que tem mais afligido os responsáveis pela segurança das empresas: o que 
fazer se, durante uma janela de tempo perigosa, eles ficam muito vulneráveis aos ataques. 
Esperar por uma atualização de suas ferramentas é um tempo suficiente para sofrer um ataque. 
Para Amarante, da Symantec, os fornecedores podem ajudar a diminuir os riscos ao adiantar o 
máximo possível a criação das proteções. “A briga está boa. E os vilões estão mais fortes”, 
comenta.  
 
O executivo defende para a fase crítica uma boa integração de ferramentas e o gerenciamento de 
anomalias. Como o número de soluções necessárias para se proteger de ataques em todas as 
camadas é alto e todas elas vão criar uma quantidade gigante de eventos, impossível de ser 
administrada, ter uma base central de logs, que correlacione os eventos encontrados em diversas 
frentes, pode ser uma solução para se antecipar a ataques. “O que se está fazendo é mudar o 
paradigma de como fazer a segurança”, defende Bezerra, da ISS. Se em relação a vírus não é 
possível, para worms – que exploram vulnerabilidade e se distribuem automaticamente – uma 
saída é não tentar barrá-los, mas sim se preocupar em fechar as portas que ele tentar estourar. 
“A ISS adotou essa postura. Então gerou uma assinatura, não para o ataque, mas para a 
vulnerabilidade e a adicionou aos firewalls”, conta.  
 
Esse novo paradigma prevê novos conceitos. Bezerra aposta em duas tendências: o virtual patch 
e a análise de comportamento das aplicações. O primeiro conceito diz respeito a um software que 
protege a vulnerabilidade como se o patch tivesse sido aplicado. Ele atua como uma combinação 



entre firewall e detector de intrusos. O segundo trata da observação do comportamento das 
aplicações. Se ocorrer um desvio do uso comum ou aparecer um novo aplicativo, eles são 
travados imediatamente.  
 
Plantão médico  
 
Remoção de serviços desnecessários em cada um dos servidores, de acordo com suas respectivas 
funcionalidades e recomendações do fabricante. Por exemplo, um servidor Web não deve executar 
outros serviços além do próprio serviço Web e outros estritamente necessários para o 
funcionamento do sistema operacional.  
 
Isolamento de perímetros e proteção de suas bordas. Segmentar os servidores de acordo com as 
suas características de utilização e processos de negócio atendidos, de tal forma que problemas 
de determinado perímetro fiquem confinados a ele. Por exemplo, isolar ambientes de testes e 
homologação de sistemas, normalmente menos rígidos em termos de segurança.  
 
Implantação de mecanismos de controle de tráfego e de segurança nos segmentos de rede 
críticos, com reforço da gestão sobre essas ferramentas. A presença de worms e outras atividades 
maliciosas pode ser detectada com base na verificação do aumento de tráfego, padrões de 
assinatura de ataques ou presença de varredura por portas de serviço específicas.  
 
Implantação de mecanismos de controle de tráfego e de segurança nos próprios servidores. De 
acordo com disponibilidade de desempenho, algumas ferramentas de monitoração podem ser 
utilizadas para preservação do comportamento natural dos sistemas e imediato alarme em caso 
de atividade suspeita.  
 
Alteração das configurações padrões do sistema operacional, seja ele Unix ou Microsoft.  
 
Em casos extremos, isolar as máquinas vítimas, subir as respectivas máquinas espelhos em 
condições de “guerra” (configuração mais enxuta) e reforçar os elementos de borda dos 
perímetros para confinamento dos ataques.  
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