
Insegurança
bate à porta da mobilidade

A
idéia de mobilidade nas grandes
empresas é um fato, assim como
os ganhos que ela pode trazer.
Porém, junto com os avanços,

um problema cresce na mesma proporção:
a insegurança das redes e dispositivos. De
acordo com pesquisa da Dynamic Markets,
encomendada pela LANDesk Software, e
feita junto a 500 gerentes de TI nos Estados
Unidos e Europa, algo como 65% dos
executivos já verificaram falhas de segurança
em suas empresas pelo uso crescente de
notebooks e outros dispositivos móveis. Pior,
60% deles apontaram que suas empresas
ainda não construíram políticas específicas
para conter esse problema.

E no Brasil? Por aqui é certo que o
avanço da mobilidade assim como seus
problemas ainda não atingiu a mesma
proporção que no Hemisfério Norte, mas se
vive uma relativa explosão de projetos, que
trazem consigo uma série de deficiências.
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"Os ataques ainda não são tão freqüentes, o
que leva até a um descuido maior por parte
das empresas e usuários no cuidado com
redes e equipamentos", aponta Marcos
Prado, gerente de canais e vendas para o
Brasil da Websense.

Os especialistas recomendam que o
primeiro passo para se adequar à nova
realidade é adaptar a política de segurança
da corporação aos novos equipamentos e
efetuar a ampliação de suas redes visando a
presença de acessos fora do ambiente
corporativo. O grande desafio é não ferir a
flexibilidade proporcionada pelo trabalho
remoto com as preocupações de
segurança. "Falamos que a segurança é
inimiga da facilidade, mas não se pode
esquecê-la nunca", argumenta Carlos
Affonso, diretor regional da Módulo para
São Paulo e região Sul.

Um caso que teve repercussão foi o de
usuários de celulares durante a Eurocopa de

futebol jogada em 2004, em solo português.
Na ocasião, os usuários tiveram suas
informações clonadas. "As operadoras estão
investindo na plataforma 3G, porém todas as
aplicações ainda são vulneráveis. As redes
wireless são inseguras por natureza", alerta
Alexandre Cezar, consultor de segurança da
Open. Da mesma forma, ainda existem
graves falhas nos dispositivos que operam
com bluetooth. Aqui, o hacker finge ser um
acess point e quando o usuário tenta se
logar com sua senha acaba abrindo
informações confidenciais.

Do celular ao notebook
Como os celulares tendem a entrar nas

redes corporativas com dados, o problema
pode se exacerbar. Pior, a variedade de
tecnologias e plataformas adotadas para a
interação entre o celular e os sistemas atuais
- WAP, J2EE, Brew, SMS, etc. - oferece
graus heterogêneos de segurança,
complicando ainda mais a confiabilidade da
aplicação e do equipamento.

Saindo da telefonia e seus híbridos - os
celulares que ganham funções e dos
handhelds que permitem voz -, o
dispositivo de maior sucesso no que diz
respeito a mobilidade ainda é o notebook.
Amparado por um bom número de
hotspots, localizados em hotéis, aeroportos
e outros pontos de concentração de
executivos, eles estão entre os
equipamentos de maior vulnerabilidade, e
não apenas a ataques digitais como
também a roubos físicos.

Na prática, como os notebooks, em sua
grande maioria, usam o sistema
operacional Windows e têm sua entrada na
rede facilitada, eles são um grande objetivo
dos hackers. Uma contra-medida, de
acordo com Cezar, da Open, é utilizar um
coquetel de ferramentas como um firewall
pessoal, por exemplo.

Além do uso de firewalls, antivírus etc., é
recomendado fazer cópias de arquivos na
rede corporativa. Outra solução é o usuário
instalar criptografia e fazer uso de
autenticação forte, utilizando tokens (veja
mais no Box: Recursos adicionais) -, o que
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evita a entrada de hackers -, além de ser
cuidadoso no plano pessoal, para que o
equipamento não seja furtado, algo comum
nas grandes cidades e nos bairros de
concentração de escritório. Praticamente
insolúvel, os roubos físicos são praticados
hoje por quem deseja se apropriar da
máquina para vendê-la e não tanto pelo
acesso aos dados.

Quem investe?
No geral, nas redes sem fio, os

investimentos em segurança ainda são
pequenos. Na média, os analistas do setor
apontam que de cada dez empresas com
projetos móveis, apenas duas apontam
recursos suficientes para o aspecto
segurança. Pior, as corporações se
dividem entre dois pólos opostos: as que
têm uma visão antiga e retrógrada, na qual
primeiro se monta a infra-estrutura e
escolhe as aplicações, para posteriormente
pensar em segurança - que é hegemônica;
e aquelas que possuem uma visão
moderna, pensando a questão em todos
os pontos de um projeto, até mesmo ainda
na sua concepção.

"Ainda convivemos com muitas
empresas que primeiro têm a casa
arrombada para depois investir na tranca.
Isso ainda não mudou, até porque os
orçamentos atuais são enxutos demais",
argumenta Emerson Murakami, diretor de
tecnologia da Datacraft.

Tecnicamente, existem ferramentas que
podem coibir os ataques, mas sem uma
política de segurança que olhe para as
especificidades da mobilidade, elas tendem
a não ser utilizadas corretamente. Para
minimizar essa deficiência, a Datacraft tem
como política embarcar a segurança como
um dos componentes dos projetos de TI
de seus clientes.

'Os ataques ainda não são
tão freqüentes, o que Leva até a
um descuido maior por
parte das empresas e usuários
quanto a proteger suas
redes e equipamentos"
Marcos Prado, da Websense

"Partimos para essa filosofia, porque
acreditamos que a preservação dos dados
não pode ser feita de forma opcional, mas,
claro, já trabalhamos com empresas que
preferiram retirar esse componente,
alegando que fariam em casa o que fosse
necessário", relembra Murakami.

Como acontece em TI como um todo,
os bancos investem pesado, mesmo que
ainda de forma departamental. E acabam
puxando o restante do mercado. "Acredito

que para este ano e para 2007 as
corporações passem a investir mais e
melhor no tema. Por outro lado, as
soluções já têm um bom nível hoje",
completa Affonso.

A Symantec Mobile, divisão
especializada em ambientes móveis, oferece
dois tipos de soluções para proteger os
usuários. Uma é o Symantec Client Security,
que reúne antivírus, firewall e IDS (Intrusion
Detection System), em um só software, que
pode ser embarcado tanto no notebook
como no celular. O sistema operacional da
Nokia, o Communicator 9500, por exemplo,
permite a instalação via rede. O usuário
instala o programa via bluetooth e, por meio
da rede de celular, tem a atualização do
antivírus e firewall. Os outros celulares ainda
não suportam o recurso, devido a limitação
dos sistemas operacionais. Além disso, para
pessoas que fazem conexão a partir de
computadores de terceiros, o Symantec On
Demand Protection limpa todo o cache, sem
deixar rastro das páginas visitadas ou o
histórico das transações realizadas, logo que
a aplicação é fechada.

A maior vulnerabilidade, no entanto,
está no usuário. O hacker sabe disso e
não ataca diretamente a infra-estrutura e
sim quem está remoto tentando se logar
na rede. Cabe então um trabalho de
aculturamento e informação sobre os
perigos e cuidados inerentes aos novos
tempos. "Ainda existe muita carência por
parte do usuário no que diz respeito aos
procedimentos de segurança, e alguns não
os levam em consideração ou pior, nem
buscam se informar", admite Affonso.
Cabe às corporações investir na educação
e treinamento, o que gera custos.
Porém, estes serão bem menores que
os causados por ataque a dados
importantes da empresa.

Recursos adicionais
A difusão da tecnologia de criptografia já é algo
comum ao usuário de internet banking, e agora
promete chegar com força aos dispositivos
móveis. É certo que a criptografia sozinha não
garante nada, mas a sua presença como mais
uma defesa pode garantir acessos sem a
intrusão de hackers. O primeiro deles, no
entanto, o WEP, por liderar a sua linhagem já se
tornou inseguro. Mas cuidado, ele ainda é o
padrão para muitos dispositivos. O ideal é
investir na segunda geração que trabalha com
o protocolo de criptografia WPA, mas ainda é
preciso se certificar que o dispositivo pode
suportar este recurso.
Quando se fala em aplicação que roda no

celular e se comunica com o ambiente
corporativo, é preciso adicionar camadas de
criptografia, por exemplo, para garantir uma,
comunicação limpa de dados. Como este tipo
de tecnologia consegue estabelecer uma
comunicação ponto-a-ponto, isso acaba se
tornando mais seguro do que a própria Internet
para o tráfego dos dados.
Para a venda de produtos com pagamento
pelo celular, é preciso, primeiro, envolver uma
instituição financeira, mas também não se pode
abrir mão da criptografia forte — camada de
criptografia entre as partes — que garanta a
comunicação segura com a instituição
financeira. E existem diferentes modalidades do

celular como carteira virtual ou como um cartão
de crédito, débito, etc.
Bem próximo da criptografia, o mobile token é
um dispositivo adicional de segurança para
qualquer tipo de funcionalidade. Ele apresenta
ao usuário uma senha, Válida por apenas
alguns segundos. É um reforço para reduzir
fraudes e roubos de identidade, e o seu grande
diferencial é a possibilidade de uso pelo celular,
ou seja, no lugar de milhares de cartões,
apenas o telefone móvel. A EverSystems está
em fase de homologação da uma solução
nesta linha junto a três clientes, fase final de "go
to market", segundo Raul Pavão, diretor de
marketing da companhia.
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