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s empresas buscam mais produtividade e investem
em infra-estrutura para que a rede de tecnologia da
informação (TI) esteja cada vez mais segura.
Devido ao aumento de informações trafegadas e ao
avanço dos ataques de hackers, a segurança

tornou-se vital para as companhias. E as ferramentas de
proteção precisam de aperfeiçoamento constante para atender
às exigências do mercado. Esse é negócio de empresas como
a Cisco, a Enterasys e a 3Com.

O Brasil está em quinto lugar na área de segurança em
redes, com 8% de descobertas de ataques, logo atrás da
Grã-Bretanha. Nesse ranking, países da Europa e os Estados
Unidos ocupam as primeiras posições. Atualmente, entre
70% e 80% dos ataques ocorrem dentro da própria
organização, pela falta de gerenciamento e de atualizações
dos sistemas de defesa. Como o descuido é próprio do ser
humano, as empresas investem em segurança integrada,
desde a autenticação do usuário na máquina até o NAC
(Network Acess Control), que controla o acesso, verificando
se o sistema está atualizado e tem componentes obrigatórios
de segurança. Após essa "formalidade tecnológica", as
empresas procuram prevenir ataques e evitar o vazamento
de informações.

Colocar um firewall na máquina não é suficiente. Para
Antônio Mariano, diretor de tecnologia da 3Com, empresa
que trabalha no fornecimento de soluções seguras e
convergentes de voz e dados para empresas de todos os
portes, a fronteira dentro das redes é difícil de ser

determinada, havendo necessidade de impedir que o ataque
chegue à máquina. Por causa disso, a 3Com investiu em um
produto chamado IPS (Intrusion Prevention Systems), que
fica no servidor como uma barreira protetora, sendo auditado
em tempo real.

Fazer com que as empresas encontrem segurança em seus
ambientes também e' objetivo da Enterasys, pioneira em
Security Networking. Marcelo Rezende, vice-presidente para
a América do Sul, diz que a empresa aposta em redes seguras
como parte integrante da infra-estrutura. A Enterasys está há
15 anos no Brasil trabalhando com redes para o mercado
corporativo. "Nossos equipamentos têm inteligência interna



para entender o tráfego da rede", explica.
As redes da Enterasys integram segurança e prioridade,

sempre baseadas na identidade do usuário e em suas
aplicações. Elas procuram responder aos incidentes de
segurança e evitar impactos como a perda de projetos e
informações importantes, identificando o problema antes
mesmo que chegue ao usuário. Ainda de acordo com
Rezende, "segurança é primordial ao negócio".

As empresas de TI têm planos para ampliar a
colaboração em segurança de dados. As redes são
indispensáveis nas comunicações das empresas, por isso
investem em infra-estrutura para que a rede de comunicação

seja cada vez mais segura, o que aumenta e fortalece a
competitividade entre as empresas.

A Cisco, empresa líder mundial em redes para internet e a
RSA, Divisão de Segurança da EMC, prevê soluções de segurança
para acelerar negócios. De acordo com Ghassan Dreibi Jr.,
gerente de desenvolvimento de negócios para área de segurança
da empresa, "qualquer ambiente de TI precisa ter segurança e
ser colaborativo com os demais ambientes". Durante todo o ciclo
de vida da informação, a segurança deve estar centrada nas
informações que a RSA oferece em qualquer desenvolvimento de
sistemas. Sem ser pontual, o negócio deve ser suficientemente
seguro para as soluções avançadas.

Fundada por um grupo de cientistas da Universidade de
Stanford em 1984, a Cisco trabalha no desenvolvimento de
tecnologia de redes baseada no protocolo de internet (IP). Tem
um grupo de executivos que atua nos escritórios em Brasília,
Rio de Janeiro e São Paulo para atender a grandes empresas do
Brasil, onde a ameaça à informação, bem mais precioso das
empresas, é real e grave. Por isso, faz altos investimentos.
Segundo uma pesquisa sobre índice de segurança com 600
executivos de TI da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México
e Venezuela, 81% dos entrevistados brasileiros afirmam ter
uma política de segurança da informação em suas empresas.

Produtos com grande potencial de crescimento em TI
permitiram à Cisco Systems encerrar o último ano fiscal
com lucro líquido da ordem de US$ 2 bilhões. A receita do
fabricante de redes totalizou US$ 10,4 bilhões, o que
representa um aumento de 13% na comparação com
período anterior.

A Cisco foca seus negócios em três grandes áreas:



tecnologia core-routing e switching, provedores de serviços e
tecnologias avançadas. "Vendemos muitos roteadores e switches
no Brasil. O planejamento estrategico não é pontual: pensamos
em negócios", relata Dreibi. A empresa procura evoluir no
conceito de Rede Autodefensiva ou sistema mais amplo de
fortalecimento de maneira integrada na proteção das redes.

No Brasil há 15 anos, a Enterasys Networks, sediada em
Andover, no estado norte-americano de Massachusetts,
possui escritórios nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e
São Paulo, onde emprega 45 pessoas. No ano de 2007,
faturou 29% a mais que em 2006. Foram 88 novos clientes,
representando 35% do faturamento e 37% de crescimento.

Associações também estão na agenda da empresa. Com
um investimento total de 350 milhões de euros, o Gores
Group assinou um acordo definitivo para formar uma joint
venture com a Siemens, combinando a Siemens AG
Enterprise Communications, a Enterasys e a SER Solutions,
Inc. O Gores Group vai adquirir uma participação de 51%
e a Siemens manterá a fatia de 49%, incrementando os
negócios da companhia.

Neste ano, a Enterasys foi selecionada como provedora
oficial de infra-estrutura de rede e segurança do InteropNet
2008, um dos mais importantes e tradicionais eventos
internacionais voltados para o mercado de T I , no qual
entregou 100% de disponibilidade com visibilidade e controle
centralizados. A empresa está presente em 70 países e é a
segunda colocada no mercado nacional em negócios com
redes seguras.

Para a Enterasys, observa Rezende, é preciso pensar em

mobilidade e segurança diariamente, em pequenas, médias e
grandes empresas, de forma a garantir a habilitação de novos
serviços, integrando autenticação e controle. Segurança
embutida no produto, para que o cliente não tenha sua rede
parada, é uma garantia de crescimento, segundo o executivo.

A vulnerabilidade dos sistemas e a economia mais forte
trouxeram essas companhias para o Brasil há
aproximadamente quinze anos, oferecendo grande campo de
negócios. A 3Com, em cinco anos, adquiriu a TippingPoint
como uma unidade de negócios independente, já operando
nos EUA em questões de segurança. O objetivo da aquisição
foi implantar uma solução forte em uma unidade

independente, integrada com a estrutura de TI, escrevendo
um capítulo na estratégia de novos negócios da empresa.

Para Mariano, a segurança deve ser como uma corrente, com
seus elos interligados e imprescindíveis: se um se quebrar, perde-
se parte deste processo. Portanto, a segurança deve ser em 360
graus - começa no momento em que o indivíduo se conecta
para usar um serviço, passa por dispositivos que permitem e
controlam o que ele vai usar na rede e chega até o acesso
pleno, com auditoria de tráfego em tempo real. As empresas

encontram lacunas em seus sistemas e
procuram o mercado em busca de
novidades em segurança.

O mercado de segurança movimenta
grandes quantias. A estimativa de
faturamento, neste ano, no Brasil, para a
Security Networking, divisão de segurança
da 3Com, oscila em torno de US$ 120

milhões. Na América Latina, a cifra cai para US$ 30 milhões.
O que significa que o Brasil representa um terço da América
Latina em volume de redes para segurança. No final do ano
fiscal encerrado em maio, a empresa apresentou faturamento
global de US$ 1,3 bilhão.

A 3Com atua em pequenas e médias empresas, com
canais e mercado corporativo. Tem um grupo de canais
certificados - são 45 empresas para desenvolver TI. A
habilitação de novos serviços estimula os negócios das
empresas, que precisam atuar de maneira global nos
negócios de tecnologia. Há um termômetro para medir as
iniciativas em segurança, chamado ZDI (Zero Day



integrante dos sistemas. A Cisco, líder mundial em
conectividade, acredita que a segurança deve ser colaborativa
com os demais ambientes, de acordo com Dreibi, com um
antivírus inteligente operando.

Como as empresas atuam em ambientes corporativos
privados e públicos, nas esferas municipal, estadual e federal,
a 3Com tem, em sua divisão de segurança, o Sistema de
Prevenção de Intrusão da TippingPoint (IPS), que protege a
rede e o usuário, ficando no servidor como uma barreira
protetora, auditada em tempo real.

Existem cerca de 350 milhões de rede, dos quais 120
milhões têm segurança embutida - menos da metade num
cenário de médias e grandes empresas. Através da
TippingPoint, a 3Com consolida a liderança em mercados
emergentes como China e Brasil, fornecendo estratégias nas

áreas técnica, operacional e comercial, com benefícios para o
negócio do cliente. A empresa dobrou seu espaço físico no País
e conta com laboratório de alta performance para testes de
produtos e salas de treinamento. "Para 2009 a estimativa de
crescimento é de 8%", informa Mariano.

Ancorada pelo desenvolvimento de sua divisão de
segurança, a 3Com encerrou o último ano fiscal
(maio/2007-junho/2008) com crescimento global de 58%. O
desempenho da empresa resultou da expansão dos negócios
em diferentes mercados, como a aquisição da fábrica da
H3C, na China.

Conforme Rezende, da Enterasys, a questão de segurança
nas empresas ainda precisa passar por um processo de
amadurecimento; no que se refere a comportamentos e
atitudes, a deficiência pode ser cultural. "O elemento
descuido é o próprio ser humano", reforça o executivo. •

Initiative), com 600 pesquisadores
brasileiros inscritos.

A tendência n.as empresas de TI é ter um
sistema preciso. Na 3Com, o sistema é
proativo, para trabalhar preventivamente. Já
na Enterasys, Rezende confirma que o foco é
apostar em redes seguras como parte
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