
Conscientizar não basta
A necessidade de monitoramento ininterrupto dos ambientes de TI está criando uma
nova modalidade de serviços: o Managed Security Service Provider

uando as empresas
começaram a prestar
atenção à segurança da
informação, esta disciplina
era encarada de maneira
puramente tecnológica,

fato que evoluiu nos últimos anos de
modo a incluir os processos e as pessoas
como fatores fundamentais para o
sucesso na proteção dos ativos de
informação.

Dessa forma, vimos um grande
aumento na preocupação de se
estabelecer políticas que guiassem a
utilização dos recursos da empresa, bem
como de treinamentos e outros tipos de
divulgação que levassem à
conscientização de toda a equipe em
relação a sua participação na proteção
dos negócios.

Infelizmente, as corporações
parecem não ter chegado ainda ao
equilíbrio entre esses três fatores de
sucesso: tecnologia, processos e
pessoas. Por mais que se invista em
conscientização, as principais perdas
financeiras relacionadas a incidentes de
segurança continuam ocorrendo, e as
pessoas são os principais gatilhos. Essas
perdas acontecem ainda que a maioria
das empresas tenha as principais
ferramentas de segurança instaladas em
suas redes.

A análise deste cenário nos leva a
duas possibilidades. A primeira é que
apesar do aumento de investimento em
conscientização, o mesmo não é
realizado de maneira efetiva. A segunda é
que as ferramentas implantadas não
realizam o que deveriam, por não serem
adequadas ou estarem mal-configuradas.

Em relação à primeira hipótese o que
ocorre é que a conscientização enfrenta o

mesmo jogo de gato e rato que os
técnicos enfrentam em relação aos
hackers. Sempre que se emprega um
novo meio de proteção, ou que se ensina
os usuários a evitar certos tipos de
ataque, os hackers desenvolvem
variações ou novos meios para atingir
seus objetivos.

Já na segunda hipótese, o aumento
da quantidade e complexidade das
ferramentas de segurança levam à
dificuldade de integração, configuração,
utilização e monitoração por parte de
equipes que normalmente não são
exclusivamente dedicadas à segurança da
informação, ou que não possuem budget
adequado para especialização.

Não existe mágica. Não há sinais de
diminuição no ritmo de criação de novos
ataques e de ferramentas para combatê-
los. As empresas precisam dedicar uma

equipe exclusivamente para tratar essas
questões, atuando 24 horas por dia, com
budget para treinamento e capacitação
nas tecnologias utilizadas, pesquisando
novas funcionalidades, monitorando o
ambiente e reagindo aos incidentes.

Nesse cenário surgem os MSSP
(Managed Security Service Providers).
Provendo serviços operacionais
de segurança da informação, os
MSSP's liberam a equipe das empresas
para a definição das regras e
políticas e monitoração dos níveis de
serviço, permitindo maior preocupação
no alinhamento entre a segurança
e negócios.

Esse mercado está se consolidando
na Europa e Estados Unidos. O mesmo
movimento começa a tomar corpo no
mercado brasileiro, ainda que
timidamente. Os serviços mais
contratados têm sido administração de
firewall e IDS e análises de
vulnerabilidade. Entretanto, já existem
no mercado provedores prontos a

oferecer serviços de maior valor
agregado, como correlação de logs e
resposta a incidentes.

O melhor de tudo, para os que já
adotaram este outsourcing operacional, é
notar que a aplicação de tempo de seu
time interno tanto em política quanto em
conscientização, tem aumentado de
forma considerável o nível de segurança
da empresa, pois livres da tarefa brutal de
se manterem especializados em um
número enorme de tecnologias,
conseguem o tempo necessário para os
fundamentos da segurança e sua
integração a todos os processos que
permeiam a operação dos negócios.
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