
Não basta colocar alarmes, câmeras e tantos outros artefatos
para resguardar a sua empresa da presença de ladrões. Hoje
em dia, há uma categoria de gatunos que não pulam muros
nem arrombam portas. Eles se apropriam de atividades
rotineiras, como enviar e receber e-mails, acessar páginas na
internet e arquivos baixados pela rede para invadir, destruir
e até mesmo repassar as informações preciosas de sua
empresa para seu concorrente.

De acordo com o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segu-
rança no Brasil (CerT.br), somente entre 2005 e 2006 o número de ataques com vírus
cresceu 191%, subindo de 68.000 para 197.000, graças à popularização da internet ban-
da larga. Para este ano, é previsto um aumento de no mínimo 50%. "Cerca de 1.200 no-
vas pragas virtuais surgem a cada dia", diz Eduardo D'Antona, diretor-executivo da
Panda Software, desenvolvedora de soluções de segurança. "E todos, sem exceção,
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podem causar danos como tempo de trabalho
perdido, horas de computadores parados, arquivos
destruídos e informações confidenciais de sua
empresa nas mãos de outras pessoas."

Diante da velocidade de atuação dos invasores,
os fabricantes de softwares de segurança têm de-
senvolvido programas em duas frentes de comba-
te: a de prevenção de ataques e a de recuperação
de arquivos contaminados. No primeiro grupo es-
tão os antivírus, anti-spam, anti-spyware, anti-
phishing e firewall (veja a diferença entre eles no

quadro Anti o quê?), além dos softwares de contro-
le de conteúdo e detector de intrusos. No segun-
do grupo estão os programas usados para recupe-
rar dados quando o micro já está infestado.

Como se vê, há uma infinidade de programas.
A dúvida ê: qual a melhor escolha para a prote-
ção de dados? O primeiro passo é identificar
quais as tarefas feitas com computador e com
internet na empresa. No quadro Cadeado digital,
você confere o tipo de programa mais adequado
para proteger os dados, conforme cada tarefa
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realizada. E bem provável que você chegue à con-
clusão de que precisa de mais de um software,
fazendo um "combinado" de vários deles. "Co-
mece pela instalação do antivírus nas máquinas.
É o primeiro passo para a proteção", afirma
Marcelo Okano, professor da área de segurança
da informação do curso de pós-graduação da Fa-
culdade de Informática e Administração Paulista
(FIAP). Um antivírus é, por assim dizer, um re-
médio genérico, como uma vitamina C para pre-
venir a gripe. O problema é que um antivírus só-

ANTI O QUÊ?
Há várias modalidades de software de segurança.
Confira o que cada uma delas faz

ANTIVÍRUS - Detecta, anula e elimina de um computador
os vírus e códigos maliciosos

ANTI-SPAM - Limpa e bloqueia a caixa postal dos e-mails indeseja-
dos. Com esse software, você configura guais endereços de e-mails
podem ou não entrar na rede de micros de sua empresa

ANTI-SPYWARE - Detecta e elimina os chamados programas
espiões (spyware, em inglês). A praga virtual age como uma espécie
de ladrão cibernético, gue rouba informações sobre seus hábitos de
navegação na internet. Com este tipo de software, você fica seguro
ao entrar em sites e navegar pela internet.

ANTI-PHISHING - A ação do phishing (corruptela do inglês fishing,
ou pescaria) é mandar um e-mail oferecendo um prêmio a alguém.
Mas, para concorrer, a pessoa tem gue entrar num site indicado na
mensagem e fornecer algumas informações pessoais. O site falso em
geral imita o site de uma loja conhecida ou o internet banking de uma
grande instituição financeira. É aí que entra o software anti-phishing:
ele registra os sites visitados pelo usuário gue possam ter atividades
fraudulentas, compara a página a listas com conhecidos serviços
duvidosos e indica ao usuário se o site é confiável ou não.

CONTROLE DE CONTEÚDO - Bloqueia ou monitora programas
usados, sites navegados e arquivos baixados pela internet. Filtra
o conteúdo, detecta e elimina vírus.

DETECTOR DE INTRUSOS - Monitora continuamente a atividade
de um sistema ou rede, buscando evidências de intrusões. Analisa
as fraquezas de um sistema e adapta políticas de prevenção de
ataques a elas.

FIREWALL - Funciona como um porteiro virtual que controla quais
sites podem ou não ser acessados pelos usuários. Ele também fecha o
cerco contra invasões de hackers e de pragas virtuais quando se aces-
sa a internet em lugares de conexões vulneráveis, como os aeroportos.

MONITORAMENTO DE REDE - O programa acompanha
o comportamento da rede, verifica constantemente a disponibilidade
do serviço, local ou remoto, e avisa por meio de e-mail ou celular
sobre um problema ocorrido.

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE DADOS - Restaura dados
e arquivos apagados acidentalmente ou pela ação de algum vírus.
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zinho não é o bastante. "Hoje em dia, com o
maior uso da internet, só essa ferramenta não
basta. Você terá que mesclar outros programas
para fazer uma trincheira", diz Okano.

PORTAS FECHADAS O motivo de fazer um
combinado de softwares de segurança se justifica
porque 98% das invasões ocorridas provêm da
internet, seja por e-mails ou sites acessados. Cada
tipo de invasão traz sua peculiaridade. José Antu-
nes, gerente de engenharia de sistemas da McAfee,
empresa desenvolvedora de soluções de seguran-
ça, diz que algumas infecções podem deixar o
computador lento; outras, por sua vez, não cha-
mam a atenção. O comportamento explica-se pelo
fato de os ataques visarem lucro financeiro — ou
seja, instalar vírus que permitam o roubo de se-
nhas de cartões de crédito e outros. Atualmente,
os ataques mais comuns ocorrem por meio de
phishings, e-mails que trazem ofertas mirabolan-
tes e um link para uma página de internet, onde
está um código malicioso. " Só o antivírus, muitas
vezes, não capta esse tipo de invasão."

Antunes afirma que, se sua empresa utiliza a
internet para consultas e envio de e-mail^ ou en-
tão usa-a para ações que exigem mais segurança,
como transações bancárias e acesso remoto de in-
formações, é preciso ter no mínimo o "quarteto
fantástico" da segurança: antivírus, firewall, anti-
spyware e anti-spam. Caso você deseje reforçar a
proteção das máquinas, o gerente da McAfee re-
comenda também a instalação do software de
análise de conteúdo, que checa as informações re-
cebidas, filtra e-mails e bloqueia o acesso de fun-
cionários a sites suspeitos. E, ainda, o software de
detecção de intrusos, que monitora o tráfego da
rede e identifica possíveis tentativas de ataque.
Instalados no micro servidor, esses softwares pro-
tegem todos os demais micros da empresa que
estejam ligados em rede. "Eles também permitem
que o acesso a informações confidenciais seja fei-
to apenas pelas pessoas previamente autoriza-
das", afirma Marcelo Sanches, gerente de serviços
da Trend Micro, especializada em segurança de
conteúdo e gerenciamento de ameaças.

A Motormac, revendedora de motores Cum-
mins, localizada em Porto Alegre, Rio Grande do
Sul, via que os funcionários administrativos
desperdiçavam um tempo precioso para deletar
spams (e-mails indesejados com ofertas de todo
tipo), recuperar mensagens importantes consi-
deradas como spam que ficavam barradas no

JULHO'»PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES NEGÓCIOS»91



—1> INFORMÁTICA

servidor ou neutralizar os ataques de vírus, pro-
gramas espiões e outras ameaças que, diaria-
mente, lotavam suas caixas de e-mail. "Observa-
mos que só o antivírus das máquinas não resol-
via a questão. Era preciso um remédio específico
para proteção de e-mails", afirma Alexandre
Elesbão, administrador de sis-
temas operacionais da empresa.

Antes de escolher um progra-
ma, Elesbão tratou de identificar
as reais necessidades da empresa,
observando a rotina e listando as
atividades que necessitavam de
segurança. Só depois ele saiu em
busca de um software. A solução
escolhida foi o Client Seiver Messaging Security
3.0, da Trend Micro, que protege contra spam e
phishing, além de filtrar todo o conteúdo indeseja-
do no correio eletrônico. "Logo no primeiro mês de
operação, a ferramenta detectou 500 ocorrências de
vírus. Ficamos surpresos, já que todas as máquinas
tinham antivírus atualizado", diz ele.

Além da proteção específica do e-mail, a solu-
ção trouxe à Motormac a garantia de segurança
nas transações financeiras realizadas pela inter-
net, sem a preocupação de ter os dados roubados
pelos hackers, e trouxe maior tranqüilidade na
comunicação com os clientes e com a fornece-
dora Cummins, feita quase totalmente via e-mail.
De quebra, o software escolhido ainda gera um
aviso para o celular de Elesbão quando encontra
algo estranho e também informa se alguma má-
quina não foi atualizada.

DE GRAÇA OU EM CAIXA Na hora de es
colher um software, outro fator a se levar em
conta é se a opção será a compra de um progra-
ma de caixinha, o aluguel ou se você optará por
baixar uma versão gratuita da internet. No pri-
meiro caso, a compra de um software de caixi-
nha dá o direito de receber atualizações diárias,
para evitar a ação de vírus recém-nascidos, pelo
prazo de um ano. Depois desse período, será
preciso comprar um software novo para ter di-
reito às atualizações. No sistema aluguel, paga-
se uma taxa fixa mensal (às vezes, paga-se con-
forme o número de transações realizadas) e
tem-se as atualizações diárias. Nas duas moda-
lidades há suporte técnico.

E se a opção for por um software gratuito?
Bem, o que existe de graça, na verdade, são pro-
gramas em desenvolvimento (há empresas que

oferecem versões gratuitas até que estejam no
ponto de serem cobradas ou até que tenham uma
clientela formada) ou são programas restritos e
desatualizados (as empresas cobram pelas ver-
sões atuais e disponibilizam as versões mais an-
tigas de graça para quem não quer ou não pode

pagar). Claro, software gratuito é
melhor do que nada, mas é pre-
ciso estar ciente de que o gra-
tuito não está protegendo a em-
presa como deve. Segundo Sér-
gio Basílio, diretor-geral da
Symantec, empresa especializada
em software para infra-estrutu-
ra, se você optar por um software

gratuito é importante verificar a freqüência com
que ele é atualizado. "Se não for atualizado ao
menos uma vez por dia, desista."

FAÇA O TESTE Se for comprar ou alugar,
não custa nada testar os programas antes de ba-
ter o martelo. Em geral, os programas de segu-
rança — independentemente de serem pagos ou
gratuitos — trazem em seus sites a versão para
um test drive, o que os técnicos chamam de
trialware. Nesta tentativa, você consegue obser-
var questões como atualização do programa e
avaliação do suporte técnico oferecido pelo fa-
bricante (se é feito em português, via web ou
por telefone). "São ações práticas que fazem a
diferença quando o software estiver funcionan-
do a mil em sua empresa", afirma Ana Cláudia
de Oliveira, gerente de produtos e serviços de
segurança da Microsoft.

Escolher o melhor software para proteger
seus dados exige dedicação do empresário ou do
responsável por tecnologia na empresa. "Mais
que proteção, ter seus dados seguros permite
que as pequenas empresas sejam mais competi-
tivas", afirma Antônio Moraes, gerente regional
para o Brasil e o Cone Sul da RSA, especializada
em segurança da informação.

PRATELEIRA VIRTUAL

No nosso site (www.globo.com/pegn), você encontrará 35
softwares que poderão ajudá-lo a tornar sua empresa ainda
mais segura contra ataques de vírus, hackers e pragas vir-
tuais. Há desde simples antivírus ao anti-spyware, que
previne contra a ação de programas espiões, até os de con-
trole de conteúdo, que analisam e registram os sites navega-
dos por usuários e ainda permitem restringir e bloquear o
acesso das páginas selecionadas. Na lista, você encontrará
várias opções de softwares: os de prateleira, as versões de
aluguel, com os respectivos preços, e também os gratuitos,
com os sites onde podem ser baixados. Confira!
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