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Segurança na

web 2.0
Empresas, organizações e consumidores precisam tornar-se cidadãos digitais responsáveis e
aceitar o fato de que eles devem garantir a segurança de suas interações on-line

H
á algum tempo, para um grande
contingente de internautas, o
"mundo digita!" se tornou parte
integrante da vida, tanto no
trabalho, como no lar ou
quando nos deslocamos de um

lugar para outro. Usamos a internet por muitas
razões, desde fazer compras e realizar serviços
bancários; para manter contato com amigos;
ou ainda para fazer novas amizades. Com o
desenvolvimento da internet surgiram muitas
tendências e características notáveis, sendo a
Web 2.0 a mais recente delas.

Em poucas palavras, podemos dizer que
a Web 2.0 é a segunda geração de internet,
que envolve intensa colaboração e
compartilhamento de Informações e dados on-
line. Ela fornece novas maneiras de interagir,
por exemplo, usando um "avatar" em
Secondlife ou por troca de arquivos pessoais
por meio do MySpace e Flickr. A internet ajuda
a criar o que pode ser visto como um mundo
mais transparente, capaz de tornar a
Informação mais rápida e de fácil acesso.
Basta dar uma olhada na Wikipedía para
rapidamente ter uma idéia sobre qualquer
assunto; quer comprar algo? Então procure
pelo melhor preço nos diversos sites de
compra no Brasil ou exterior.

Se é verdade que nunca antes tamanha
interação entre pessoas fosse possível,
graças a um único recurso tecnológico,
também é verdade que os riscos associados
à nova possibilidade cresceram na mesma
proporção. A própria natureza do melo
utilizado nos coloca em contato com grande
número de riscos potenciais, sobre os quais
podemos saber pouco ou muito pouco; ou,
pior ainda, ignorar completamente a sua
existência. Relatórios recentes mostram que

um número cada vez maior de indivíduos
tem utilizado os aplicativos da Web 2.0 para
fins escusos, tais como extorquir dinheiro,
espalhar pragas virtuais e causar danos a
computadores de terceiros.

De fato, a motivação por trás da ação dos
criminosos mudou, passando do interesse em
adquirir fama para o ganho financeiro puro e
simples, à medida que o potencial para roubar
dinheiro através da internet aumentou. A
ameaça que estes cibercriminosos
representam é a de confundir os usuários de
serviços oferecidos pela internet, o que
representa não apenas um transtorno para os
consumidores, mas uma ameaça real para
empresas que tenham negócios on-line.

A importância da segurança na Web 2.0 é
muito grande. Nós da Symantec
desenvolvemos uma abordagem para a
urgente necessidade de segurança, batizada
de Segurança 2.0 (Security 2.0), para que
toda a informação e interação entre usuários
no âmbito da Web 2.0 estejam protegidas. A
característica principal da segurança 2.0 é
transmitir confiança ao usuário, de modo que
ele possa se sentir seguro e protegido para
usar a internet à vontade - sem o medo de ter
sua identidade roubada, causar danos a seu
computador e sem a preocupação de ter
invadida a privacidade.

Uma questão colocada pelo conceito de
Segurança 2.0 é a seguinte: a quem
pertence a responsabilidade pela segurança
na rede? Às empresas ou aos usuários? A
Segurança 2.0 baseia-se na premissa de que
cada entidade na internet deve ter
responsabilidade igual no que diz respeito à
segurança. Em outras palavras, empresas,
organizações e consumidores precisam
tornar-se cidadãos digitais responsáveis e

aceitar o fato de que eles devem garantir a
segurança de suas interações on-line.

Sob a perspectiva de negócios, isto
envolve a proteção de dados de uma
empresa, ao mesmo tempo em que o acesso
fácil a eles continua desimpedido. Também é
preciso que tomem providências para tornar
suas interações com clientes mais seguras.
Um exemplo disso é o teste feito atualmente
por um banco canadense que oferece aos
seus clientes uma barra de ferramentas do
software Symantec para verificação e
autenticação de transações on-line, de modo
que os clientes possam ter certeza que
estejam realmente acessando o website do
banco e não uma página falsa. Do mesmo
modo, empresas como o eBay e o Yahoo!
oferecem aos seus clientes uma barra de
ferramentas de segurança que pode ser
baixada para ajudá-los a garantir a segurança
em suas transações pela Web.

Igualmente, cabe a nós como indivíduos,
assegurar nossas Interações on-line. Você não
dirigiria seu carro sem usar o cinto de
segurança; então porque navegar ou comprar
pela Internet sem a proteção de um software
de segurança como um firewall ou um pacote
antivírus? É uma medida de precaução
básica, Todos precisamos reconhecer que a
Internet naturalmente traz certo número de
riscos em potencial, por causa de sua
natureza própria. Conectando-se à Internet,
você abre seu computador, e consequente-
mente a sua informação pessoal, a possíveis
ataques. Ainda que seja simples proteger-se,
o primeiro passo a dar nessa direção é
assumir a responsabilidade individual pela
própria segurança.
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