
Com o avanço das atividades e
soluções providas por recursos de
computação, entre elas as operações
por meio da Internet, aumentou
também a preocupação das empresas
com o armazenamento, processamento
e comunicação das informações. Mas,
qual é o nível de segurança oferecido
pelas organizações? Para Frank Meylan
(foto acima), sócio da KPMG na área
de consultoria de riscos, tudo é feito
para que seja alto, já que à medida
que os dispositivos de controle
aumentam, cresce também a ousadia
dos ataques. Uma coisa, porém, é certa.
Dependendo do tipo de operação, caso
dos serviços bancários oferecidos pela
rede de computadores ou das vendas
pelas lojas virtuais, componentes
como "usuário" e "senha" são
insuficientes para proteger a linha de
vulnerabilidade a que estão expostas.

Em palestra no CRA-SP, a convite do
Grupo de Excelência "Governança
Corporativa" Meylan disse que desde
que a Internet passou a ser usada
como meio comercial e de interação
com os clientes, em meados da década
de 90, percebeu-se a necessidade
de criptografar as informações
transitadas, por não ser um ambiente
seguro. A migração dos fraudadores

para esse canal não só oferece a
possibilidade de aproveitamento de
dados e bens alheios, como também,
na maioria dos casos, dificulta a
descoberta dos autores.

A clonagem de páginas foi um dos
primeiros ataques registrados nas
operações via web. Ao se passar por
uma instituição conhecida, como
um banco, empresa ou site popular,
o fraudador induz os usuários ao
fornecimento de dados pessoais e
financeiros. Quando não, o roubo das
informações tem origem em e-mails de
pessoas ou organizações que também
se dizem conhecidas, solicitando que
se clique em determinado arquivo
para ver, por exemplo, fotos da turma
da faculdade ou de casos que abalam
a opinião pública. Quando o usuário
assim proceder, na prática estará
instalando programas "espiões" capazes
de fotografar a digitação de senhas e
do que se escreve em teclados virtuais,
ferramenta criada pelos bancos para
dificultar as fraudes.

Para inibir as ações dos fraudadores,
as empresas passaram a investir
maciçamente em estudos de
desenvolvimento e áreas de
implementação de soluções de alto



nível. Esse trabalho faz do Brasil um
dos líderes nesse tipo de procedimento,
principalmente na área financeira. Os
exemplos vão desde teclados virtuais
que desaparecem a cada clique aos que
ficam pretos quando acionados. Assim,
as fotografias tiradas pelo programa
espião sairão totalmente escuras, o
que impede a identificação. Apesar
disso, os ataques aos sistemas de
Internet Banking continuam em níveis
elevados. Como alternativa, essas
organizações passaram a autenticar
seus clientes através de senhas
aleatórias impressas em cartão ou por
meio de token (dispositivo eletrônico
que gera uma senha aleatória, com
tempo limitado de uso). Em alguns
caixas eletrônicos a identificação é feita
por meio da leitura da mão, a chamada
biometria digital.

Uma nova modalidade está chegando
para ser acoplada aos telefones
celulares, que oferece um sistema
de senhas aleatórias. "O incômodo é
ter de carregar mais um dispositivo,
com a chance de perdê-lo, quebrá-lo
ou esquecê-lo em algum lugar. Outra
estratégia é a que os bancos chamam
de "anjo da guarda". A cada transação,
é enviado um SMS (abreviatura para
Short Message Service, ou mensagens
curtas de até 140 caracteres para
celulares). A desvantagem é que a
informação tem de ser conferida em
tempo real, o que pode ser prejudicada
se o portador do aparelho estiver em
uma área fora de cobertura.

Fraudes internas
Mas não são apenas os ataques
externos que preocupam.
Dependendo da forma como lidam
com a tecnologia, as empresas criam
"facilidades" para a prática de ações
fraudulentas de funcionários ou
colaboradores, que possuem acesso
às suas instalações. Esse tipo de
crime quase sempre tem por objetivo,
criar mecanismos que assegurem o
emprego, burlem metas inatingíveis,
encubram erros e mantenham o estilo
de vida incompatível com a renda.
De acordo com Meylan, a motivação
da fraude tem de ser analisada sob

quatro perspectivas: a) riscos pessoais
(férias não gozadas, moral baixo,
remuneração ligada à performance,
baixa perspectiva de crescimento
etc); b) riscos culturais (presentes
em empresas que exigem resultados
a qualquer custo, ou, ainda, que não
dispõem de códigos de Ética, não
têm compromisso de controles etc);
c) riscos estruturais (organizações
com estruturas complexas ou que têm
filiais com baixa supervisão); e d) riscos
de negócio (estratégia de negócio
deficiente, lucros acima da média do
setor industrial, reputação deficiente,
problemas de liquidez etc). "Esse
conjunto de fatores motiva quem está
interessado em fraudar" enfatizou.

Meylan informou que as fraudes nos
sistemas corporativos ocorrem em
função do gerenciamento falho dos
usuários, da gestão inadequada de
perfis de acesso e das conexões entre
sistemas inseguros. "Numa grande
corporação os sistemas costumam ser
múltiplos. São sistemas financeiros,
de Recursos Humanos, e-mail,
gestão de clientes, entre outros. Se a
empresa tiver mil funcionários e cem
aplicações, cada uma com diversos
tipos de transações, é fácil imaginar a
dificuldade que se tem para gerenciar
os usuários", ressaltou.

Quando um funcionário é transferido
de área, o procedimento correto é
alterar as senhas que utilizava. Porém,
nem sempre é o que acontece, o que
faz com que acumule
formas de acesso
às informações. A
falta de controle
se transforma
em uma "bomba"
potencial, a qual
não é necessário
dispensar o
funcionário
para que seja
detonada. Um

consultor que passa a coordenador, e
depois a gerente, por exemplo, pode
gerar um conflito nos acessos. "Se
antes, tinha autonomia apenas para
apresentar um pedido, agora ele tem
para aprová-lo" justificou Meylan,
ao dizer que o cuidado também
deve ser estendido aos terceirizados
ou profissionais contratados para
gerenciar um projeto.

A saída, segundo Meylan, passa pela
definição de um processo que organiza
a concessão dos acessos. As alterações
dos perfis dos usuários devem ser
registradas pelo setor de Recursos
Humanos, aprovadas pelos gestores
das áreas e avaliadas pela equipe de
segurança. A partir daí, implementar
ferramentas de Tecnologia da
Informação. Assim, como no meio
físico o crachá perde a identidade
quando o funcionário estiver de
férias, no meio digital deve existir um
mecanismo que permita a autenticação
dos dados somente de quem estiver
na ativa. "Essa autenticação não deve
ser igual para todos. Os critérios
usados para um trainee é diferente
dos colocados em prática por um
administrador de sistemas, que tem um
risco maior" revelou.

Os sistemas de segurança devem
registrar também evidências que
ajudem em eventuais investigações
de mau uso. A medida não se aplica
apenas a quem está trabalhando, mas
também a quem já saiu da empresa.
"É inadmissível que, no caso de
dispensa, o funcionário continue com
a possibilidade de acessar os dados
do seu antigo departamento. Se não
houver um controle dos acessos, vai
chegar um ponto que o acúmulo será
inadministrável. Quando não se sabe
quem tem acesso a o que, o único
caminho é limpar todas as bases e
começar do zero"
finalizou.
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