


desenhado pelo Gartner aponta que, até o final de 2008,
10% das companhias em todo o mundo vão exigir que os
notebooks sejam comprados pelos próprios funcionários.
Não deve demorar muito para que o mesmo aconteça com
o smartphone. A tecnologia de consumo aplicada ao
mundo corporativo, fenômeno denominado pelo Gartner
de consumerization, já é uma prática nas empresas.
Mas até que ponto isso pode ser perigoso?

Se por um lado as empresas procuram
estar antenadas com as tendências de
comportamento da nova geração, e os
blogs corporativos estão aí para provar
isso, por outro a complacência com o uso
de gadgets e dispositivos pessoais pode
trazer riscos à segurança dos dados e à
produtividade. O cenário estabelece um
novo dilema para o CIO: como encontrar o
equilíbrio entre a liberdade de uso, a mobi-
lidade e a segurança? Como proteger a rede
e as informações corporativas? Como
saber se um profissional está fazendo uma
pesquisa no Orkut ou só matando tempo?

Existem ferramentas que podem ajudar
no monitoramento, mas estabelecer uma
política clara de uso e acesso e divulgá-la a
todos é ainda a melhor solução, na opinião
da maioria dos especialistas ouvidos por
Info CORPORATE. Para os CIOs que
acham que o controle absoluto é a melhor
opção, há software para isso, com funcio-
nalidades que vão desde o controle de
acesso à web por perfil de usuário, com fil-
tros de conteúdo, até os que bloqueiam as
portas USB das estações de trabalho. Mas
será que essa é a melhor política? "A prote-
ção nunca será absoluta. Os usuários vão

sempre encontrar um jeito de transferir
informações", afirma John Girard, vice-
presidente de pesquisas do Gartner.
Segundo Girard, os empregados que usam
dispositivos pessoais no trabalho devem
concordar em seguir as práticas de segu-
rança determinadas pela empresa.

Não adianta estabelecer uma proibição e
imaginar que só por isso as pessoas vão
parar de usar seus pen drives na empresa.
"O CIO não tem como impedir o acesso
aos dados por dispositivos móveis. Só se
chegar ao extremo de instalar um detetor
de metais no escritório" diz Marcelo Ehalt,

elular com câmera digital, iPod, pen drive,
notebooks e gadgets de uso pessoal capazes
de gravar dados e acessar e-mail circulam hoje
pelos corredores das empresas com grande
desenvoltura. Muitos até já se transformaram
em ferramentas informais de trabalho. Cenário



diretor de engenharia da Cisco. Sem ter
conhecimento dos padrões e dos procedi-
mentos de contenção, prevenção e reação a
incidentes, um funcionário não pode ser
acusado de negligência caso o vai-e-vem
de um pen drive traga um tipo de arquivo
de código malicioso ou vírus que drible o
firewall e contamine a rede. Por isso,
Antônio Gesteira, diretor de TI da
PricewaterhouseCoopers, diz que é impor-
tante reconhecer e
incorporar os dis-
positivos pessoais
à gestão de ativos
da empresa. Antes
de selecionar um
software de con-
trole, a recomen-
dação é que o CIO
procure elaborar
procedimentos de uso junto com os gesto-
res de negócio. Gesteira diz que em algu-
mas empresas existem até normas para
toques de celular, pois mesmo que o apa-
relho seja pessoal, o tipo de música pode
causar constrangimentos se o funcionário
estiver num cliente. "As facilidades trazi-
das pela mobilidade exigem um bom códi-

go de ética e conduta", diz Gesteira. A
recomendação faz todo o sentido. Uma
pesquisa realizada pela empresa de soft-
ware Websense mostra que os brasileiros
gastam cada vez mais tempo de trabalho
navegando na internet. São 5,9 horas por
semana, contra 4,7 horas em 2006 e 2
horas em 2005. Os sites mais acessados
nas empresas são os de internet banking e
notícias, seguidos pelo webmail, usado

muitas vezes
para o envio
de documen-
tos para tra-
balhar em ca-
sa. A elabora-
ção de normas
para o uso da
web ajuda a
evitar abusos,

mas não é suficiente para conter o maior
problema relativo ao acesso indevido, que
é o risco de vazamento de dados confiden-
ciais. "Se a empresa não fizer nada sobre o
uso de dispositivos móveis ou o acesso
livre à internet pelos funcionários, o risco
é total", diz Patricia Peck, advogada espe-
cialista em direito digital.



Qual informação deve ser protegida e
por quê? O que é público e o que é priva-
do? Quem pode ter acesso aos dados sigi-
losos? Ao estabelecer a política de segu-
rança, o CIO precisa primeiro olhar para
as informações e classificá-las de acordo
com sua importância, para só então se
preocupar em proteger o meio de acesso.

O trabalho de classificação dos dados
deve ser minucioso e é normalmente
feito em conjunto com os gestores das
áreas usuárias e o RH. São definidos
níveis de autorização e penalidades, apli-
cáveis somente após as regras terem sido
documentadas, comunicadas e assinadas
pelos funcionários. "Sem a anuência do
funcionário, a política de restrição de
dados não vale nada", diz Antônio Ges-
teira, da PricewaterhouseCoopers. Feita a
classificação dos dados, é hora de redigir
normas específicas de uso para cada e-
quipamento, site ou meio de acesso pes-
soal. Veja, a seguir, os principais riscos
de diversos dispositivos e como evitá-
los, segundo os especialistas.

jMotebook É muito comum que um
executivo tenha em seu notebook parti-
cular informações da empresa. O ideal é
que a apresentação, a planilha ou qual-
quer outro arquivo criado na máquina
pessoal seja transferido para um local
seguro na intranet e, então, deletado do
disco rígido. No caminho inverso, há fer-
ramentas que bloqueiam o download de



arquivos sigilosos da intranet para a
máquina pessoal. O equipamento deve
ser protegido por senha e caso seja rou-
bado, o funcionário precisa saber que ati-
tudes tomar. O mesmo deve valer para
parceiros ou prestadores de serviço que
trafegam com dados de projetos da
empresa em seus micros portáteis. No
contrato de prestação de serviços há que
se incluir um item sobre a responsabili-
dade do parceiro em relação ao uso e à
proteção das informações sigilosas.

Cybercafe Para acessar a rede da
empresa de um cybercafe, o funcionário
deve ser orientado a baixar apenas as
aplicações que precisa, numa espécie de
desktop virtual, protegido por criptogra-
fia. Se a conexão não é reconhecida pela
VPN como segura ou se o antivírus do
notebook não estiver atualizado, o me-
lhor a fazer é bloquear o acesso.

Smartphone A conexão à rede por
PDA ou smartphone deve ser feita por
uma VPN ou por rede protegida pela ope-
radora, com criptografia. Os aparelhos
devem ter antivírus, criptografia ou cer-
tificação digital. A troca de arquivos por
conexão Bluetooth também exige cuida-
dos, para que dados confidenciais da
empresa não sejam trocados junto com as
fotos do aniversário do filho. O ideal é
não permitir a gravação de documentos
no cartão de memória do celular, suscetí-

vel a vírus e perdas. Para ter certeza de
que o smartphone está em mãos certas, é
importante configurar a ferramenta de
autenticação para pedir senha e login
várias vezes ao dia.

CelularA variedade de modelos e ope-
radoras complica a análise de risco de
cada tipo de celular que o funcionário
traz de casa. Para incorporá-lo à política
de gestão de ativos da empresa, associe o
número de registro do aparelho à identi-
ficação do usuário.

HD externo Muita gente faz cópia de
dados do notebook ou do PDA fornecido
pela empresa em um disco rígido portátil,
em casa, para não correr o risco de perder
as planilhas ou apresentações. Se a
intenção do funcionário é boa, não
importa. Backup, só na rede da empresa.
Um colaborador terceirizado ou presta-
dor de serviço que traga grande volume
de informações no HD externo deve ser
orientado a criptografar os dados.

Porta USB As portas USB permitem a
conexão de PDAs, iPods, HDs portáteis e
pen drives, além da gravação de dados.
Existem ferramentas que bloqueiam a
saída USB, embora essa seja uma atitude
extrema. Ferramentas mais sofisticadas
permitem que o usuário sincronize a
agenda do PDA, por exemplo, mas não
faça transferência de arquivos. Um iPod



tem capacidade para armazenar 6o
gigabytes, o que faz do player de música
da Apple um HD de bolso. No caso dos
pen drives, se a intenção é liberar o uso,
os modelos com suporte a criptografia e
sensor de biometria são os mais seguros.

Skype Especialistas recomendam o
Skype apenas se a empresa tiver os circui-
tos de voz em VPN, formando um túnel
criptografado. Mas vale a pena investir em
criptografia no Skype ou partir para uma
solução robusta de voz sobre IP? Caso
queira bloquear o uso do software, o con-
trole pode ser feito pelo gateway, que
monitora toda saída de comunicação.

Orkut Tem se tornado cada vez mais
comum, nas estações de trabalho, a tela
azul do Orkut. Empresas preocupadas
com a onda das redes sociais começam a
estabelecer uma política específica para o
acesso a essas comunidades, não só para
evitar queda na produtividade, mas prin-
cipalmente para proteger a marca e a ima-
gem corporativa. É importante que algu-
mas áreas, como o departamento de mar-
keting, tenham acesso ao Orkut para
monitorar o que é dito sobre a compa-
nhia, mas ter normas de uso ajuda a pro-
teger a empresa legalmente.

Instant Messenger Se o notebook
pessoal é usado para trabalho, uma con-
versa por comunicador instantâneo fora
da rede privada pode elevar o risco de
vazamento de informação, caso a máqui-
na seja infectada por phishing. Existem
filtros de conteúdo que observam tudo o
que o usuário faz. Pode ainda ser criada
uma regra que identifique a digitação de
seqüências numéricas, evitando a distri-
buição de números de cartão de crédito
pelo messenger, por exemplo. Além
disso, o histórico de texto pode ser arma-
zenado por um período de tempo, o que
facilita o rastreamento dos incidentes.

Se a intenção é liberar totalmente a nave-
gação na internet e o uso de dispositivos pes-
soais, a empresa precisa investir pesado em
segurança. Essa é a opinião de Marcelo Bezer-
ra, gerente de soluções da IBM/ISS América
Latina. O retorno do investimento pode ser
medido pelo número de incidentes que a em-
presa consegue inibir em um período de tem-
po ou o prejuízo que evita em processos na
Justiça. Em redes fixas, o aparato tecnológico
de proteção costuma acusar indícios de ata-
ques, mas os usuários de mobilidade rara-
mente são monitorados. "Não tenho visto fer-
ramentas de proteção instaladas em smart-
phones, celulares ou notebooks", diz José An-
tunes, gerente de sistemas da fornecedora
McAfee. Segundo Antunes, a maioria dos
CIOs confia na infra-estrutura existente de
segurança e não avalia ferramentas extras de
proteção para dispositivos móveis. Se já é



complicado gerenciar uma série de aplicativos
na máquina dos usuários, transportá-los pa-
ra cada celular, pen drive ou notebook é uma
tarefa hercúlea. Os fornecedores de antivírus,
anti-spam e de sistemas para detecção de in-
trusão já oferecem soluções integradas que
analisam o comportamento das ameaças de
ataque tanto internas quanto externas. "An-
tes, cada software fazia urna coisa. Agora, o
caminho é simplificar os controles", diz Paulo
Vendramini, gerente da Symantec.

Nos dispositivos móveis, a novidade em
segurança é um software do tipo "one time
password" que funciona como um token, ge-
rando senhas randômicas no notebook, no ce-
lular ou no smartphone. Segundo Celso Sou-
za, da fornecedora True Access, a intenção é
evitar fraudes em ambientes filmados, como
salas de aeroporto, pois quem observa o exe-
cutivo digitando uma senha não conseguirá
utilizá-la novamente. "Dados gravados em
dispositivos pessoais de funcionários devem
ainda ser protegidos por criptografia" diz John
Girard, do Gartner. O controle precisa ser o
mesmo na empresa, em casa ou na rua.



Nívea

• Na fabricante de cosméticos Nivea o fun-
cionário pode ouvir música no MP3 player,
mas não utilizá-lo como dispositivo de arma-
zenamento de dados, já que a rede não reco-
nhece equipamentos pessoais. A empresa
criou uma cartilha de segurança para formali-
zar o uso de dispositivos móveis, sejam eles
de sua propriedade ou não. "O equipamento
de uso pessoal é mais um caminho para o va-
zamento de informações corporativas. O que
importa é saber quem tem acesso a que tipo
de informação, independentemente do meio",
diz Rodrigo Wagner, diretor de TI da Nivea.

Há cinco meses foi aprovado um proje-
to de compartilhamento de responsabilida-
de em relação ao acesso dos funcionários aos
dados. O gestor da área de negócio, junto
com a TI e o RH, decide quais são as pessoas
que podem navegar por determinados sites,
por exemplo. No Orkut existem comunida-
des de consumidores Nivea que são visitadas
por funcionários do marketing. Para fazer es-
se controle, a equipe de TI chegou a analisar
algumas ferramentas, mas não se encantou
com as novidades, e continuou com o Micro-
soft Active Directory. "Ter os processos inter-
nos bem definidos descomplica a tarefa de
controle", diz Wagner.

Os 120 usuários de mobilidade utilizam
recursos da empresa, como notebooks, celu-
lar e PDAs. Além da senha para usar a aplica-
ção, o funcionário precisa desbloquear o te-
clado e se logar na rede. Como são na maio-
ria vendedores, os usuários não têm necessi-
dade de armazenar dados na memória do
aparelho. Eles recebem de seus gestores um
pacote de informações que pode ser visualiza-
do, sem a possibilidade de alteração. Os pedi-
dos de clientes são digitados no aplicativo de
pedidos, que envia os formulários pela conexão
sem fio, criptografada.

O programa de controle de acessos não exi-
giu recursos extras da TI, apenas tempo e dedi-
cação. "Na questão de segurança, o investi-
mento deve ser nas pessoas", diz Wagner.



Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal elegeu o certifica-
do digital como solução para proteger documen-
tos e o acesso à rede. A CEF investe cerca de 3
milhões de reais por ano em certificação digital,
o que envolve a compra de leitores e o desenvol-
vimento de aplicações hoje utilizados por 10 mil
funcionários. Delfino Natal de Souza, superinten-
dente nacional de TI da CEF, quer expandir a base
para todos os 73 mil funcionários e também pa-
ra as operações de internet banking. O projeto
prevê distribuir um certificado digital (CD) incor-
porado ao cartão de conta corrente e débito de
funcionários e clientes externos em fases.

O certificado digital funciona como um dispo-
sitivo de autorização de acesso móvel, usado por
gerentes que circulam nos dois edifícios-sede da
CEF, em Brasília, conectados à rede Wi-Fi. São
3 mil notebooks. Metade deles tem no slot de
cartão PCMCIA um leitor de certificado digital.
Assim, a idéia é que o usuário não precise mais
digitar login e senha, apenas sua senha pessoal
de uso do CD. Ao retirar o cartão do notebook, o
sistema de gerenciamento de identidade Active

Directory, da Microsoft, automaticamente blo-
queia a máquina. Além da aplicação para auten-
ticação de usuário na rede, o CD também prote-
ge a troca de dados por e-mail e na intranet. "Há
uma vasta gama de aplicações para certificação
digital em ambiente corporativo", afirma Souza.

O corpo gerencial da CEF, formado por cer-
ca de 15 mil pessoas, tem acesso à internet,
mas não pode navegar em determinadas pági-
nas, como os sites de webmail e o Orkut. "A
internet deve ter uso corporativo", diz Souza.
Há algum tempo, o acesso era 100% liberado,
mas essa política passou a ser questionada pe-
lo RH, preocupado com a produtividade. Ficou
determinado, então, que cada gerente de área
deve definir o perfil e o tempo de uso da in-
ternet. A rata também foi corrigida para o uso
do comunicador instantâneo, um aplicativo em
Linux chamado Pandion, que no início foi usado
para paquera. Com a exigência de identifica-
ção do usuário pelo endereço de e-mail, a ferra-
menta de colaboração ganhou foco e é usada
por 50 mil funcionários.



Hering

O consumidor antenado com tecnologia é
alvo das campanhas de marketing da Hering.
A indústria têxtil de Santa Catarina lançou no
ano passado um modelo de calça jeans com
bolso próprio para iPods. Entre os funcionários
da Hering, o uso de gadgets e de sistemas mo-
dernos de comunicação, como o MSN Mes-
senger, também é liberado, mas com restri-
ções. O Skype é a principal ferramenta de co-
municação da área de exportação, e gerou
uma economia de 60% nos primeiros meses
de utilização, em 2005.

A Hering não impede a circulação interna
de dispositivos pessoais, mas para isso moni-
tora muito bem o acesso à rede. "Incentiva-
mos o uso de tecnologia pessoal, mas é preci-
so cuidado com o abuso e a segurança", afirma
Marcelo Camelo, gerente de TI da Hering. A
companhia classifica as informações e esta-
belece normas de uso. O MSN Messenger, por
exemplo, funciona apenas para quem for ha-
bilitado pela Hering. O software IM Contrai
monitora as listas de usuários e o comparti-
lhamento de arquivos online, auxiliado por
firewall, anti-spyware e antivírus, que tam-
bém estão instalados no servidor web.

A decisão sobre quem vai usar qual recurso
e por quanto tempo é do gestor da área de ne-
gócios. O software WinAudit, de auditoria de
sistemas, dá a opção ao administrador de rede
de permitir ou bloquear um pen drive, por
exemplo, levando em consideração se aquela
máquina está autorizada a usar a porta USB.

Dos l 200 usuários de TI, cerca de 300
usam notebooks e smartphones. A rede priva-
tiva (VPN) é contratada com a Claro, que ofe-
rece solução de criptografia no envio de da-
dos.Já para a navegação na internet, o filtro de
conteúdo é o software WebSense. Com ele é
possível saber quem está usando o Orkut, o
Second Life ou outros sites de relacionamen-
to. "Web 2.0 é uma fonte de interesse para
marketing e desenvolvimento de produto,
mas os outros funcionários não têm motivo
para acessar esse tipo de site", diz Camelo.



Visa Vale

A cultura da empresa falou mais alto na po-
lítica de acesso de uso da internet na Visa Va-
le, administradora de benefícios com fatura-
mento de 3,8 bilhões de reais. "Bloquear o
acesso dos funcionários à web seria incoeren-
te com a política da empresa", afirma Sérgio
Souza, diretor de TI e de operações da Visa Va-
le, que eliminou o papel no relacionamento
com seus 38 mil
clientes. Os vales
são emitidos na
forma de cartão
comchipe99,7%
dos pedidos ocor-
rem por meio da
web. Os 150 fun-
cionários da em-
presa têm acesso à internet, mas o tempo de
navegação é monitorado. Tudo bem entrar no
Orkut, desde que não ultrapasse o tempo per-
mitido. Uma ferramenta da Blue Coat, em fase
de testes, alerta os usuários sobre o tempo
restante de acesso aos sites predefinidos pela
TI como passíveis de monitoração. Caso o

usuário passe do limite, sua chefia é comuni-
cada. "O princípio que seguimos é o da liberda-
de com responsabilidade", diz Souza. O MSN
Messenger não é permitido, por ser considera-
do inseguro. Está em implementação uma fer-
ramenta para bloqueio da porta USB e dos dri-
ves de CD-RW e DVD. Para evitar a troca de
arquivos por software é feita análise de logs,

com emissão de
alerta caso algum
arquivo seja bai-
xado na máquina.
A intenção é dou-
trinar os funcio-
nários para arma-
zenar seus arqui-
vos na intranet.

Notebook pessoal tampouco consegue en-
trar na rede. "Seria necessário instalar proxy,
firewall e incluir o equipamento no serviço de
suporte", diz Souza. Os usuários com mobili-
dade utilizam equipamentos fornecidos e ho-
mologados pela empresa, que são 65 note-
books, 35 celulares e 30 smartphones.

Fonte:  Info Corporate, n. 49, p. 64-75, out. 2007.




