
"Segurança é
educação.

iguém deixa a
porta de casa

aberta hoje,
deixa?"

PAULO VIANNA,
DA SAFENET

repercussão do roubo
de notebooks e
equipamentos de um
contêiner da
Petrobras suscitou
uma série de medos:

de espionagem industrial a falhas
graves nas políticas de segurança
de TI, Mas se o susto em parte
passou depois da prisão dos
responsáveis e da Polícia reaver as
máquinas, ficou o alerta para todas
as corporações: seus dados
remotos estão realmente seguros?

Para muitos, o que aconteceu na
Petrobras era a crônica de uma morte
anunciada. "Cedo ou tarde iria acontecer
com alguém. O mercado é muito reativo
ainda, só investe em segurança quando
algo de grave acontece com ele ou com
o vizinho. Brinco que vendo 'freios ABS1.
Um carro até funciona sem eles, mas se
acontecer alguma coisa a situação se
torna fatal", aponta Paulo Vianna, gerente
de negócios da Safenet.

A maioria das empresas brasileiras é
reativa em segurança, porém existem
setores da economia que têm um
trabalho más concreto e sistemático,
como o segmento financeiro, pela
necessidade de extrema disponibilidade e
confidencialidade, e as empresas
impactadas pela SOX (Sarbanes-Oxley),
por exemplo. "Mas já temos companhias
médias com uma nova visão, algo que
começou com o bug do ano 2000. As
empresas começam a ver a dependência
que têm da informação. A situação está
melhor do que em 2003, porque já

temos a norma brasileira de segurança,
em português, semelhante à inglesa",
aponta Edison Fontes, gerente-sênior de
práticas de segurança da informação da
CPM Braxis.

De acordo com Fontes, o caso do
roubo de equipamentos da Petrobras -
mal comparando - pode se tomar um
marco, um 11 de setembro para o tema.
"Funcionou corno um grande alerta para
as empresas. Tivemos o incêndio da
CESP no fim do século passado e ele foi
marcante para alertar quanto ao
problema de dísaster & recovery
localmente. E, agora, o caso apareceu
até na Rede Globo, o que amplifica a
repercussão das coisas", compara.

Sinal dos tempos
A partir do problema no vizinho

anunciado em rede nacional, o mercado

buscou saber se estava bem coberto em
suas práticas de segurança de dados,
"Muitos clientes me ligaram e
perguntaram: basta o que eu tenho para
que as minhas informações fiquem
seguras? O caso tem um efeito
episódico, entretanto, também pode
representar um ganho de cultura no
médio e longo prazo. Ainda vejo muitas
empresas sem implementar processos e
procedimentos básicos de prevenção",
admite Celso Souza, diretor executivo da
True Access Consulting, para quem o
mercado não carece de tecnologia e sim
de cultura.

O aspecto de segurança tem se
tornando um problema crítico,
principalmente quando "machuca" no
bolso, com desvios de recursos e de
informações que podem representar
prejuízos (veja mais no Box: Espionagem
veloz}. 'Veja o número de hackers,
aumentou muito. Há dez anos ser hacker
era brincadeira de criança, agora ê máfia
mesmo", argumenta Wanna. Por outro
lado, o Brasil já apresenta bons números
de automatização de segurança e
evoluímos em questões interessantes
como a certificação digital e mesmo em
investimentos - institutos de pesquisa
apontam que 30% das verbas de TI na
América Latina serão canalizados para
segurança.

Os maiores investidores são os
segmentos que trabalham com
informações críticas de seus usuários,
como as empresas de plano de saúde e
o setor financeiro, além das organizações
envolvidas com tecnologia e aquelas que



estão na web. A indústria está mais
atrasada. A TI ainda não está totalmente
na agenda deles e segurança é algo
apenas físico. Mesmo assim, a palavra
risco é universal para todos em maior ou
menor escala.

"É preciso minimizar os riscos,
nunca se chega aos 100% porque o
custo é muito alto. Sair de 99% para
100% é algo muito custoso e nem
sempre necessário. A avaliação das
prioridades deve ser conduzida pela
área de segurança, acompanhado de
perto pela área de negócios", explica
Fontes, da CPM.

Neste sentido, terceirizar a
segurança lógica das corporações
como a Petrobras fez com sua
segurança física no caso recente fosse
a melhor ou a pior saída? É preciso
discutir alguns pontos: a
especialização aqui é conquistada na
maioria das vezes por meio da ajuda
de terceiros. Mesmo um departamento
de segurança e um CSO (Chief
Security Oficcer) com grande
autoridade podem não entender e
possuir todo o conhecimento sobre
o terna. Depois, uma terceirização
em segurança mal feita é muito mais
grave do que o outsourcing de
atividades menos nobres como
a limpeza da companhia.

Politicamente correto?
O risco da segurança terceirizada é

semelhante ao de trabalhar apenas
internamente. "O outsourcing não traz
novos problemas, ela aflora problemas
pré-existentes. Assim como a
contratação de funcionários deve ser
bem feita, um serviço tão delicado deve
ser feito com uma empresa
especializada", aponta Fontes, Por outro
lado, as oportunidades para os

provedores, contabiliza Souza, da True
Access, estão mais abertas.

Eliminar as fragilidades não é
fácil, ainda mais se elas estão
associadas às formas de fazer
negócio. Porém, sempre é
possível aparar possíveis arestas.
A Bovespa, por exemplo, não
trabalha com notebooks,

"Os equipamentos móveis são
uma porta de entrada fácil. O primeiro
passo para garantir seu uso é
criptografar as máquinas e montar
uma política muito rígida de trânsito
de dados, como o bloqueio de portas
USB. A combinação entre pen drive e
dados remotos é interessante, porém
segurança é educação. Ninguém
deixa a porta de casa aberta hoje,
deixa?", questiona Vianna. Esses
equipamentos podem ainda associar
um hall de soluções como
gerenciamento de identidade e um
modelo de autenticação mais
sofisticada como biometría.

Nos últimos três anos as redes de
dados móveis apenas extrapolaram o
problema interno das redes corporativas.
Segurança, diz a máxima, é o inverso da
conveniência, certo? Ficou fácil e barato
implementar projetos wireless
departamentais, e isso gera impacto
positivo no business.

O problema, então, parece não
ser a tecnologia, e sim a sua
adequação aos quesitos de
securidade. 'Temos falado com
instituições de ensino para saber
como tratar o tema da política de
segurança. Precisamos criar
disciplinas e conteúdos para chegar
aos diferentes públicos que coexistem
em uma corporação. Deixar de
encarar o tema como se fosse um
regime ditatorial, o usuário precisa

entender as medidas. A política ideal
deve começar radical para depois ser
abrandada", argumenta Vianna,
da Safenet.

Dinâmica das mudanças
Um modelo para a montagem de

uma política de segurança eficaz é iniciar
por algo como "10 mandamentos" para
depois explicitar as especificidades.
"Para cada novo meio no qual a
informação passa é preciso criar
diretrizes. Definindo o nível de sigilo de
cada dado. Não mandamos todas as
nossas cartas em "sedex", por exemplo.
A cada forma de tráfego da informação
deve existir uma política derivada",
defende Fontes.

Dependendo do porte da empresa,
as mudanças culturais podem demorar
aigo como seis meses ou mesmo um
ano para surtir efeito. Fazer a política é
rápido, nias implementar é que é o
problema, pois existe o momento de
decisões difíceis como permitir a entrada
e saída de computadores da empresa.
Um ponto importante da política é
associar a segurança física à lógica de
TI. Afinal, o roubo de um notebook, que
seria algo eminentemente físico, acaba
sendo lógico no momento em que
dispõe de dados da corporação em seu
interior. A segurança precisa ser
completa, 360°

Pior, a informação pode ser copiada
ou enviada de um notebook. Neste
caso, recuperar o equipamento
fisicamente não quer dizer muita coisa
para a área de TI. "Em um mundo ideal
é preciso observar, no mínimo, as
proteções físicas adequadas, coerentes
com o valor da informação, monitorando
o que acontece e implementar um
controle de acessos por senhas.

"É preciso
minimizar os
riscos, mas sair
de 99% para
100% é algo
muito custoso e
nem sempre
necessário. A
avaliação das
prioridades deve
ser conduzida
pela área de
segurança,
acompanhado de
perto pela área
de negócios"
EDISON FONTES,
DA CPM
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