
"Estamos em um
momento de

grande aumento
de ameaças à
segurança.À

medida que as
empresas cortam

seus gastos,
ameaças internas

aumentam e os
hackers

aproveitam a
situação para

criar
oportunidades"

MARCELO BEZERRA,
DA IBM ISS

olêmica, mas não totalmente
dissociada da realidade. É
assim que os executivos dos
fornecedores de ferramentas e
soluções voltadas à segurança
da informação analisam a

conclusão de documento da X-Force, da
IBM, que relacionou os últimos seis meses de
curva ascendente e extremamente rápida de
ataques à internet com a crise mundial. O
estudo aponta que a desaceleração da
:economia é o grande vilão para a atual
enxurrada de ameaças.

Apenas de setembro a dezembro de
2008, o report dos dados coletados da
base de clientes de Serviços Gerenciados
de Segurança da companhia, que conta
(com cerca de 4 mil empresas do mundo
inteiro, revelou que os ataques passaram
de 1,8 bilhão para mais de 2,5 bilhões
por dia em escala global. Tal ocorrência
resultou no crescimento de 40% dos
acessos de clientes aos Centros de
Operações de Segurança (SOCs) da IBM,
para monitorar e verificar os ataques.

Mas o que isto quer dizer
exatamente? As corporações estariam
investindo menos em segurança como
forma e cortar gastos na área de TI?
"Estamos em um momento de grande
•aumento de ameaças à segurança. À
medida que as empresas cortam seus
gastos, ameaças internas aumentam e
os hackers aproveitam a situação para
criar oportunidades", explica Marcelo
Bezerra, gerente de soluções IBM ISS na
América Latina.

Tirar nacos do orçamento, no
entanto, não parece ser uma decisão das
mais inteligentes, uma vez que o custo de
um incidente é muito superior a qualquer
atividade de prevenção, de acordo com
uma pesquisa do Instituto Ponemon,

segundo o qual o custo médio de uma
violação de dados pode atingir até US$
6,3 milhões.

Cortando ou não, a pressão é
realmente de fazer mais com menos,
corno comprova o relatório State of the
Data Center, da Symantec. Em seu
segundo ano de estudos, o documento
mostra que os gerentes de data center
convivem com uma dicotomia conflitante:
expectativas de usuários mais exigentes
e maiores níveis de desempenho junto
com a pressão para reduzir custos.

Mais do que números
Dentre os entrevistados globais, 75%

relataram que as expectativas dos
usuários aumenta gradualmente ou
rapidamente. Além disso, 60% dos
entrevistados afirmam que atender aos
níveis de serviço exigidos pela
organização está cada vez mais difícil. E

somente 10% admitiram mais facilidade
no atendimento aos níveis de serviço.
No Brasil. 62% dos pesquisados
disseram que está mais difícil/caro ou
muito mais difícil/caro atender às
expectativas das organizações em
relação ao nível dos serviços.

No entanto, parece que o Brasil
está se descolando do resto do mundo.
O principal objetivo global identificado
pela pesquisa para o ano foi a redução
de custos, seguido por outros dois
temas combinados: aprimorar níveis de
serviço e agilidade de resposta. Já entre
os brasileiros, o principal objetivo para
2009 é melhorar o nível dos serviços
(33%); seguido por melhorar a
velocidade da resposta (22%). Reduzir
custos ficou com 14% das citações.

De qualquer forma, para quem
precisa ou vai encarar a idéia de "fazer
mais com menos" é preciso incluir na
sua lista de prioridades a automação de
tarefas de rotina - mencionado por 42%
dos entrevistados; treinamento multi-
disciplinar da equipe 40%: e redução da
complexidade de data center 35%, "Os
data centers nos chamam para
desenhar projetos, e já aumentou a
demanda de consultas por redução de
custos, o que pode ser resultado de
menor orçamento. Assim como alguns
investimentos estão sendo postergados.
Mas todos querem revisar esse quadro
em junho/julho quando acreditam ter
uma visão mais clara dos efeitos da
crise", aponta Paulo Vendramini, gerente
da área de engenharia de sistemas da
Symantec.

O executivo alerta que o
crescimento de ataques é decorrente
ainda do "underground economy" que
está em alta. A pirataria de informações,
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como números de cartões de crédito ou
mesmo nome com e-mail, cresceu de
forma explosiva nos últimos anos. Pior,
os hackers que montavam ameaças por
conta própria acabaram criando toolkits
do tipo "faça uma ameaça você
mesmo", o que aumentou
significativamente o contingente de
atacantes assim como o de pessoas
que se especializaram na venda de ,
dados para terceiros que executam o
roubo propriamente dito. "Com o
desemprego e mais gente querendo
ganhar a vida isto pode ser um motor,
mas ainda não é possível relacionar",
conclui Vendramini.

Ainda não!
Ghassan Dreibi Júnior, gerente de

desenvolvimento de negócios de
segurança da Cisco, também acha
prematuro fazer correlações no
momento. "De uma forma geral, as
crises sempre aumentam o número de
ataques e as razões são inúmeras. Dizer'
que está relacionado com cortes de
investimento, entretanto, pode ser um
exagero. É preciso ter mais informações
e mais tempo para afirmar isto", alerta

É sabido que grandes
acontecimentos, como a eleição do
Presidente Obama, ou de caráter mais
sazonal e regional, como uma edição do
show televisivo do Big Broíher, podem
despertar uma série de ameaças
relacionadas, assim como acontece com

a crise. "As quadrilhas usam estes temas
corno forma de causar mais impacto.
Isso é algo extremamente comum",
ensina Arthur Capella, country manager
da IronPort Brasil, empresa da Cisco.

Porém, existem visões contraditórias
na relação direta da crise e mesmo o
decréscimo dos orçamentos com o
número de ataques. "Qualquer
conclusão agora é especulação. As
variáveis são muito complexas. Os
ataques oscilam para cima, nunca
decrescem, e esse crescimento é cíclico.
Ele pode ter coincidindo com o
momento de crise, mas não sei se tem
relação com diminuição de verbas para a
área de segurança", explica Fernando
Fontão, gerente sênior de sistemas para

a América Latina da Websense.
Nas medições realizadas pela

empresa, o crescimento exponencial
começou em setembro do ano
passado e pode existir uma relação
com o desemprego. "Vimos que de lá
para cá encontramos 7,3 vezes mais
sites com código malicioso. É sabido
que existe uma relação entre
desempregados e fraude. São
abundantes as formas de ataque e é
fácil entrar em contato com elas. Além
disso, o custo do "investimento" é
baixo. Para muitos pode ser mais fácil
atacar pela internet do que assaltar a
velhinha na esquina. É o ladrão de
galinhas do futuro", argumenta Fontão.

Tirar e tirar
Mas e os orçamentos, sofreram

cortes ou não? Capella, da IronPort
Brasil, empresa da Cisco, por exemplo,
não observou uma propensão nesse
sentido. "Não tenho essa impressão,
mas, claro, existe um endurecimento
das negociações, um aperto
generalizado. Nos processos de novos
projetos que temos trabalhado não
senti um sinal de paralisação e sim de
reordenamento. Segurança é muito
importante para as empresas", conclui.
Visão que é compartilhada pelo
mercado.

Questionados sobre a hipótese de
uma corporação pedir uma análise de
corte de orçamento de 10 a 15% no

"Nos processos
de novos
projetos que
ternos
trabalhado não
senti um sinal
de paralisação
e sim de
reordenamento.
Segurança é
muito
importante para
as empresas"
ARTHUR CAPELLA,
DA CISCO
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"Vimos que de lá
para cá

encontramos 7,3
vezes mais sites

com código
malicioso. É sabido

que existe uma
relação entre

desempregados e
fraude. São

abundantes as
formas de ataque e

é fácil entrar em
contato com elas"
FERNANDO FONTÃO,

DA WEBSENSE

infra-estrutura
quesito segurança, os executivos
propuseram diferentes abordagens.
"Seria ótimo se todo cliente nos
perguntasse antes de fazer qualquer
corte. O ideal é integrar e racionalizar os
investimentos, para deixar de comprar
pontualmente recursos de TI. Algumas
coisas não se podem abrir mão. As
pessoas já se acostumaram com
controle de acesso, mas deveriam focar
na segurança dos dados. Elas deveriam
enfatizar o valor dos dados", assegura
Dreibi Júnior, da Cisco.

Para Fernando Fontão, da
Websense, tudo depende do foco da
empresa. Se a internet é o principal canal
de vendas por exemplo. "A empresa
precisa entender e separar o que é a
segurança tradicional, periférica, com o
uso de IDS e antivírus, do mais
complexo. Os dados corporativos e dos
clientes precisam estar bem guardados e
deve existir um investimento para evitar o
beu roubo", aponta.

Coerente com o "fazer mais com
menos" que surgiu nas pesquisas da
Symantec, Vendramini faz a sugestão
de cortar projetos novos, desde que
não vitais, e garantir a manutenção do
que existe. "O essencial é entender o
que é necessário, assim como é
importante saber que uma tecnologia
do setor com um ano de vida e sem
upgrades começa a ficar defasada
rapidamente", explica.

Como manutenção do que existe, é
preciso falar do componente das
pessoas, que gerenciam e
administração a prática. "Ter pessoas
habilitadas é crítico e existe falta de
pessoal. Então não deve ser uma área

que vai sofrer cortes. Pode ser que os
salários não cresçam, mas teremos
vagas e oportunidades mesmo com a
crise", garante Vendramini.

Presente e futuro
Estamos falando então cie um

terreno - segurança de TI - que atingiu
um nível de maturidade que leva a essas
conclusões? "O tema é analisado de
uma forma mais madura. Segurança era
algo pontual que surgia depois que um
projeto estava pronto e o foco mudou. É
um alicerce ou um componente
primordial em novos investimentos de TI.
E melhor, estamos vivendo um tempo no
qual o CSC (Chief Security Officer) tende
a mudar de perfil, vislumbrando os riscos
operacionais", assegura Dreibi Júnior.

Uma outra alternativa para otimizar
os gastos seria o outsourcing. Ne
entanto, quando se fala em segurança,

alguns tabus ainda existem. Terceirizar
significa confiar plenamente em outra

• empresa, e confiar as chaves de sua
casa para alguém não é algo
facilmente digerível no Brasil. "É
incipiente. Algumas empresas
começam a confiar e tem aplicações
de segurança hosteadas, como em
cloud computing ou hosted services.
Assim não se terceirizam os dados,
mas apenas a aplicação", garante
Fontão, da Websense.

Mas é preciso prestar atenção, por
conta da baixa demanda e do restrito
número de provedores, a terceirização
de segurança não é barata. Assim
como a oferta dos players é totalmente
direcionada para grandes empresas.
"Essas barreiras existem e se trabalha
apenas com altos volumes. Assim
como as ofertas não são atrativas. Os
serviços que chegam por aqui não são
aderentes ao mercado local", garante
Dreibi Júnior.

Seja qual for a saída é preciso se
movimentar, pois as ameaças não têm
data para diminuir seu volume. A
tendência é uma maior intensificação e
sofisticação nos ataques. Mesmo sites
com boa reputação começam a ser
alvos de ataques e como conseqüência
servem como propagadores.

Os especialistas de segurança da
IBM acreditam que as ameaças estão
apenas começando e planeja o contra-
ataque. "O time da X-Force tem
conseguido identificar tentativas de
exploração de falhas regionais e ajuda
na proteção contra esses ataques em
regiões que ainda não foram atingidas",
comenta Bezerra.
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