
ão é comum ver os fun-
cionários felizes quando
os executivos de TI deci-

dem instalar software de seguran-
ça em seus notebooks. Em geral,
mais segurança significa mais se-
nhas para lembrar, mais restrições
quanto aos aplicativos que eles
podem usar e mais obstáculos pa-
ra realizar o trabalho.

Uma das exceções, porém,
aconteceu com Laura Davis, che-
fe de tecnologia da Woolpert, em-
presa norte-americana de arqui-
tetura e engenharia com 800 em-
pregados. Laura conta que os fun-
cionários móveis ficaram "empol-
gados"quando ela instalou o End-
point Security Suite, da Senforce
Technologies, em seus notebooks.
Isso porque, antes, Laura havia
desabilitado totalmente o acesso
wireless destes usuários com re-
ceio de que o mesmo fosse utiliza-
do por hackers para acessar a re-
de da Woolpert.

Ou, melhor dizendo, Laura ti-
nha"tentado"desabilitar o acesso
sem fio. "Implantamos uma polí-
tica formal, desativamos o hard-
ware e bloqueamos a configura-
ção do sistema operacional", ex-
plica. Apesar disso, os usuários
mais experientes descobriram
maneiras de se conectar. A execu-
tiva está agora na metade do pro-
cesso de implementação do paco-
te da Senforce em cerca de 300
notebooks. A solução proporcio-
na acesso wireless legítimo quan-
do os usuários se deslocam, mas
desativa-o quanto eles têm uma
conexão cabeada com a rede local
da Woolpert.

A experiência de Laura mostra
que a segurança no dispositivo do
usuário (um endpoint) beneficia
tanto os funcionários quanto os
empregadores. Os gerentes de TI
podem bloquear sistemas para
definir quais aplicativos os funcio-
nários podem utilizar, onde fazer
uma conexão wireless e se podem
copiar um arquivo para um drive

USB. "Mas os usuários vão odiá-
los porque não conseguirão traba-
lhar", resume Clain Anderson, di-
retor de segurança da Lenovo.

De acordo com usuários, for-
necedores e analistas, se a equipe
de TI ficar atenta às necessidades
dos usuários e escolher a ferra-
menta de segurança adequada,
não precisará estabelecer políticas
e regras de acesso excessivamen-
te rígidas - e ainda perderá menos
tempo com alarmes falsos e ajus-
tes nas configurações de seguran-
ça. Quando bem implementada, a
segurança no dispositivo do usuá-
rio protege dados críticos sem afe-
tar a produtividade ou as agendas
já sobrecarregadas de todos.

AMEAÇAS E MEDIDAS OFENSIVAS

Um endpoint é qualquer disposi-
tivo inteligente com acesso a rede
que está sob o controle de um
usuário final e pode ser acessado
fora da organização. A ameaça
mais óbvia é o onipresente note-
book com uma conexão sem fio.
Mas mesmo impressoras ou co-
piadoras conectadas em rede pos-
suem potência de processamento
e armazenamento suficientes pa-
ra executar um ataque.
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"Depois de
desabilitar
o acesso,
funcionários
aceitaram as
soluções de
segurança"

Laura Davis, ia Woolpert

As medidas defensivas come-
çam com o básico: software anti-
vírus, anti-spyware e firewall em
cada computador. O passo se-
guinte inclui produtos que permi-
tem a administradores em um
console central bloquear os apli-
cativos ou dispositivos físicos que
o usuário pode acessar a partir de
sua máquina e monitorar tentati-
vas de"enganar"os controles.

A estratégia mais ambiciosa e
onerosa, em geral empregada por
organizações maiores, é um siste-
ma de controle de acesso à rede,
que roda em servidores ou em dis-
positivos e examina o tráfego da
rede para detectar ataques.

Em qualquer uma dessas abor-
dagens, os usuários não querem fi-
car incapacitados e os gerentes de
TI não querem ser esmagados pe-
lo trabalho de gerenciá-los."Se vo-
cê bloqueia demais os sistemas,
pode interferir na capacidade dos
usuários de realizar seu trabalho",
comenta Diana Kelley, analista do
Burton Group. "É preciso equili-
brar a rigidez com que estes siste-
mas são bloqueados versus o que
os usuários não vão fazer em fun-
ção da prevenção adotada", alerta.

Leitoras biométricas aumen-
tam a segurança sem dificultar a
vida dos usuários. A Lenovo ven-
deu quase um milhão de note-
books com tais scanners, revela
Anderson."A tecnologia evoluiu e
está se tornando mais viável para
os usuários móveis", confirma
Matt Wagner, gerente sênior de
marketing de produtos de segu-
rança e wireless da HP.

Para elaborar políticas que de-
terminem qual software pode ou
não rodar nos dispositivos, geren-
tes de TI precisam descobrir quais
aplicativos estão realmente em
uso em suas organizações e quais
deles são, de fato, vitais. É comum
os executivos não perceberem o

quanto é demorado criar políticas
que reflitam o modo como os fun-
cionários usam seus sistemas e, as-
sim, subestimarem o custo de im-
plementar software de segurança.

A implementação de ferramen-
tas de bloqueio baseadas em uma
"lista branca"de aplicativos aprova-
dos, por exemplo, requer que os ad-
ministradores de TI conheçam e ca-
taloguem cada aplicativo usado pe-
los funcionários."Bloquear o uso de
um dispositivo USB, por exemplo,
impede que um vírus se dissemine,
mas também impede que o usuário
compartilhe um arquivo licitamen-
te com um colaborador", observa
Natalie Lambert, analista da For-
rester Research.

Há também o trabalho contínuo
de vigiar ataques e combatê-los.
Quando um vírus invadiu note-
books dos alunos da Universidade
da Carolina do Norte e utilizou-os
para espalhar spam, Mike Haw-
kins, diretor adjunto de rede, dete-
ve-o bloqueando tal tráfego em
switches na borda da rede. Com o
Dragon Intrusion Defense System,
da Enterasys Networks, Hawkins
conseguiu mudar a configuração
de todos os switches de uma vez.
"Não tenho pessoal suficiente,
ninguém tem pessoal suficiente
para fazer estas mudanças ma-
nualmente", reconhece.

Os clientes estão exigindo se-
gurança "simples, confiável, eficaz
e fácil de manter", afirma Brian
Hazzard, diretor de gerenciamen-
to de produto da Bit9. A solução
Parity, da companhia, emprega
agentes que monitoram sistemas
de acordo com uma"lista negra"de
software desconhecido. O agente
pode bloquear ou apenas monito-
rar este software desconhecido
com base em políticas estabeleci-
das por um administrador central.

Nenhuma ferramenta de segu-
rança funciona eficazmente sem a
cooperação dos usuários, o que re-
quer educá-los quanto à necessi-
dade de haver limites para o que
podem fazer. No curto prazo, o
treinamento necessário gera ainda
mais trabalho para os administra-
dores de TI, mas, no longo prazo,
pode facilitar a vida de todo mun-
do. (Com tradução do COMPUTER-
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