
Informações bem
guardadas

As facilidades de comunicação geradas pela internet e pelas redes corporativas

trouxeram eficiência às operações no varejo, mas é preciso investir na segurança

dos dados para garantir a integridade do sistema da loja contra vírus e invasões

por andréa da luz foto cezar alves

O
uso da internet nas em-
presas amplia e acelera
as formas de comunica-
ção entre funcionários,
fornecedores e clientes,

mas também traz vulnerabilidades.
Invasões por hackers, vírus, cava-
los de tróia, além do uso indevido
da rede ou sabotagens, ameaçam
princípios básicos de confidenciali-
dade, integridade e disponibilidade
das informações. Para se proteger
contra esses males, a solução é ado-
tar sistemas de segurança que blo-
queiam a entrada de invasores, vírus
e mensagens indesejadas, e esclare-
cer os usuários residenciais e cor-
porativos sobre a evolução dos ata-
ques e fraudes cometidos via inter-
net e sobre as tecnologias disponí-
veis para proteção.

É o que o grupo Vianense Super-
mercados, com l 7 lojas e dois cen-
tros de distribuição no Estado do
Rio de Janeiro, está fazendo. Como

o e-mail já é a principal ferramenta
de comunicação da empresa, com
mais de 3 mil mensagens trocadas
diariamente sobre promoções,
estoques, compras e negociações
com fornecedores, o grupo adotou
há três anos um sistema de segu-
rança para proteger as informações
que circulam internamente. 'Tínha-
mos problemas constantes de ins-
tabilidade do sistema, vírus no ser-
vidor de e-mails, e apenas sete das
16 lojas estavam integradas à rede
interna. Além disso, a manutenção
no servidor não era feita com mui-
ta freqüência, e o equipamento fi-
cava dentro da empresa", explica o
administrador da rede de dados do
supermercado, Ronald de Almeida.

Para se livrar da dor de cabeça
comum à área de Tecnologia da In-
formação (TI), Almeida fez uma
ampla pesquisa de possíveis forne-
cedores de equipamentos e serviços
de suporte. "Optamos por servido-

res, firewalls (utilizados contra inva-
sores) e antivírus integrados em
uma mesma solução, que foi testa-
da durante 30 dias antes de ser
adquirida pela empresa." Depois de
comprovada a eficácia, foram ad-
quiridos outros firewalls, e mais sete
lojas puderam ser integradas à rede
de comunicação interna do Via-
nense.

acesso controlado
Outra medida importante foi

limitar o acesso à internet. Com
mais de 1,5 mil funcionários em
várias regiões do Estado e cerca de
200 fornecedores, a empresa ado-
tou o uso de senhas e bloqueou
programas de comunicação instan-
tânea, como o Messenger, e sites
como Orkut e Youtube para reduzir
as possibilidades de contaminação
da rede pelos usuários. "A maioria
dos colaboradores, incluindo o pes-
soal administrativo, tem uso restri-



to a sites corporativos como ban-

cos e operadoras de telefonia. Já na

área de TI, os supervisores, geren-

tes e diretores têm total liberdade
de acesso", explica Almeida.

Tanto controle pode parecer

exagero, mas não é. Uma pesquisa

realizada em 2005 pelo Centro de

Estudos sobre as Tecnologias da

Informação e da Comunicação do

Comitê Gestor da Internet no Brasil
mostra que as empresas aumenta-

ram a preocupação com segurança,

principalmente em re lação aos

servidores corporativos, e que há

mais usuários com banda larga nas

residências que ficam mais tempo

conectados e expostos a ataques

via rede. Isso teria provocado, se-

gundo o levantamento, uma ten-

dência de migração do alvo dos

ataques para os usuários finais de

internet, tanto residenciais quanto

corporativos.

Os números levantados na pes-

quisa TIC Empresas 2005 mostram

que, entre os problemas de seguran-

ça mais encontrados nas empresas

com acesso à internet, os ataques
direcionados a usuários finais como

os realizados por vírus e cavalos de

tróia (trojans) representaram 50,3%

e 3 l, l % do total, respectivamente.

Já os ataques a servidores corpora-

tivos tiveram menor ocorrência,

ficando em torno de l 1%. Entre as

l .930 empresas consultadas, 19,7%
das que empregam de 10 a 19 fun-

cionários possuíam um programa

de treinamento em segurança da in-

formação, e nas empresas com mais

de mil funcionários, 49,1% ado-
taram o treinamento. No entanto,

na avaliação dos pesquisadores,

esses números precisam aumentar.

conscientização da equipe
No caso da rede Vianense, a

conscientização dos funcionários é

uma prioridade. "Boa parte deles ain-

da não tem noção do que significa

ter um e-mail corporativo e que não

é adequado usá-lo para fins pesso-

ais", diz Almeida. Por isso, a empre-

sa está investindo em ações de co-

municação interna para explicar me-

lhor aos colaboradores como funcio-

na a política de segurança de infor-

mação, e deixá-los cientes dos pro-

blemas acarretados pelo mau uso de

e-mails e programas indevidos no
trabalho. "Não podemos sair punin-

do as pessoas, sem que elas enten-

dam a importância da segurança da

informação na empresa", justifica.

E para ter noção do funciona-

mento de um sistema de segurança

de informação como o do Vianense,
é importante conhecer dois disposi-

tivos essenciais: o firewall e o anti-

spam. Atuando em conjunto, esses

softwares podem diminuir e muito

os prejuízos provocados pelos spams

(mensagens eletrônicas não solici-
tadas enviadas em massa), que cos-



ALMEIDA, administrador da rede de dados dos Supermercados Vianense,
mostra o servidor que garante a segurança das mais de 3 mil mensagens
trocadas diariamente entre os funcionários da empresa e seus fornecedores

tumam encher as caixas de correio,

e pela invasão de hackers e de pro-

gramas ou vírus que deixam a rede

lenta. O anti-spam rastreia as men-

sagens recebidas, as identifica e blo-

queia as que são indesejadas, en-

quanto o firewall detecta falhas de

segurança, e impede a entrada de

informação suspeita e tentativas de

invasão por hackers, que normal-

mente se utilizam de spams, vírus

ou outros meios para danificar a

rede ou capturar senhas.

investimento constante
"No começo da instalação,

acabamos com quase 100% dos

spams, mas à medida que a rede foi

sendo ampliada, o problema voltou,

embora esteja sendo bem controla-

do com o software que adquirimos",

diz Almeida. Com a ferramenta, a

empresa conseguiu criar regras de

bloqueio, e a grande maioria dos spa-

ms nem chegam à caixa de entrada

de e-mails, ficando armazenados em

uma base de dados até que um ad-

ministrador da rede decida se deve

liberá-la ou não.

"Nosso s is tema, incluindo o

servidor de e-mails, auxilia no geren-

ciamento das informações porque

emite relatórios diários sobre a ori-

gem do conteúdo indevido e o ca-

minho percorrido pela mensagem,

permitindo a realização de audito-

ria de todas as mensagens que cir-

culam na rede", explica Reynaldo

Bayeux, gestor estratégico da Blue-

pex, empresa responsável pela im-

plantação de toda a solução de

segurança de dados do Vianense.

O grupo Vianense prefere não

divulgar o valor total investido até

hoje em segurança da informação

em suas lojas, mas revela que con-

tinua direcionando recursos para a

área tecnológica. O próximo passo

será migrar a hospedagem do site

da empresa (www.vianense.com.br)

dos atuais servidores terceirizados

para equipamentos da Bluepex pro-
tegidos por firewalls, em uma estru-

tura que está sendo montada no

centro de distribuição da rede de su-

permercados.

Fundada em 1997 por uma equi-

pe especializada em TI, a Bluepex

mantém um contrato para serviços

de suporte 24 horas e atualização
periódica dos equipamentos do su-

permercado. "Qualquer problema

que ocorra na rede, o Vianense nos

contata, e fornecemos a solução re-

motamente, dando as coordenadas

para que resolvam a questão. Se o

problema persistir, deslocamos um

técnico até o local, mas isso é raro",

explica Bayeux. Entre as ferramen-

tas oferecidas pela Bluepex, ele des-

taca o anti-spam como uma das

mais procuradas pelos clientes. "As

mensagens indevidas têm preocupa-

do as empresas por sobrecarrega-

rem as redes, tornando-as lentas e

gerando um custo altíssimo para o

negócio", diz.
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