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O vilão da história?
Imprescindível para o funcionamento da Internet o sistema DNS é tido como o elo
fraco das redes e se tornou o alvo favorito dos hackers. Telefônica e Net que o digam.

ao ó preciso ser nenhum
especialista em programa-
ção para descobrir o ende-
reço IP de sua máquina.
Para isso, dois comandos

em DOS são suficientes (<cmd> e
<ipconfig/all>). Também não é ueces-
sário decorá-lo para acessar algum
website, graças a uma plataforma cha-
mada DNS - Domain Name System
(Sistema de Resolução de Nomes) que,
grosso modo, traduz o endereço de
Internet alfabético, que o usuário colo-
ca no navegador, para o número IP que
identifica o site para os computadores.
Apesar de simples, o sistema é funda-
mental para o correto funcionamento
da rede e, por isso mesmo, tem sido
um dos alvos preferidos dos hackers,
sobretudo com a expansão das redes
banda larga e com o aumento da
dependência dos serviços comerciais e
públicos da Internet.

Isso porque quando o servidor DNS
recebe um número elevado de solicita-
ções simultâneas em pequeno interva-
lo de tempo, o serviço é prejudicado e
até interrompido. Foi o que aconteceu
com a banda larga da Telefônica
(Speedy) entre os últimos dias 6 e 8 de
abril. Em nota pública, a operadora
atribuiu aos hackers a culpa
pela indisponibilidade do
serviço, causada por um ata-
que em massa "em momen-
tos específicos e com duração
definida" aos servidores DNS.
Uma semana depois, o Vírtua,
banda larga da Net Serviços,
também enfrentou problema
parecido, porém com inten-
ções distintas. O endereço de
um dos maiores bancos do
Brasil sofreu um ataque de
"DNS Cache Poisoning"
(envenenamento de cache
DNS). Com isso, milhares de
assinantes do Vírtua, corren-
tistas do banco, foram redi-
recionados a um site fraudu-
lento ao acessar o Internet

banking. Nesse site, foram requisita-
dos diversos dados dos correntistas
para posteriormente serem utilizados
do forma maliciosa. A página falsa
ficou acessível por pelo menos quatro
horas e meia. A questão é: os grandes

operadores de banda larga
têm como proteger suas redes
contra este tipo de ataque?

Segundo Guilherme Tuche,
líder da oferta de rede da
PromonLogicalis, o DNS é o
coração do serviço banda
larga e, ao mesmo tempo, seu
elo mais fraco. "O hacker não
precisa 'derrubar' o roteador
de RS l milhão, feito para

resistir a ataques. Ele visa o DNS que,
por mais bem escrito que seja, roda
em cima de Linux ou Windows e, por-
tanto, herda as falhas de segurança
do seu sistema-pai", explica. O espe-
cialista ressalta que o sistema de
resolução de nomes se tornou um
ponto crítico para as operadoras a
partir, principalmente, dos últimos
dois anos. "Com o crescimento espan-
toso da banda larga, o bom gerencia-
mento do DNS se tornou vital. Há dois
anos, essas teles tinham 20 servido-
res desse serviço. Hoje em dia têm 60
ou mais", diz. Por esse motivo, segun-
do ele, os riscos de ataques a essas
redes só serão mitigados com a insta-
lação de firewalls de conteúdo para
os servidores e uma topologia especí-
fica de DNS.

Para Roberto Regente, diretor da
RSA América Latina e Caribe, divisão
de segurança da EMC2, a vulnerabili-
dade é uma característica intrínseca
do protocolo de comunicação aberto,
porém existem ferramentas disponí-
veis no mercado capazes de gerenciar
os riscos dessa virtualidade. "Se a
Telefônica adotasse uma tecnologia
de segurança da informação e geren-
ciamento de eventos, teria condições
de identificar a ameaça ao seu siste-
ma DNS com uma corta antecedên-
cia", diz. "Nenhuma operadora no
país dispõe dessa tecnologia, porém
todas estão testando", revela. O siste-
ma permite, entre outras coisas, reco-
lher cm tempo real até 150 parâme-
tros do computador do usuário, como
sistema operacional, patches de segu-
rança, cidade, país, tipo de conexão,
e conhecer seus comportamentos e

hábitos. "É um projeto comple-
xo o de vários milhões, mas o
instalamos na TelCel, do
México, e, em três meses foi
registrado um aumento de 20%
na disponibilidade do serviço",
comemora.

Pedro Panos, diretor da
NEC para o segmento de servi-
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ços profissionais, prefere ver a segu-
rança de uma forma mais integrada.
"A operadora pode ter uma rede razo-
avelmente protegida, mas se não con-
tar com um bom sistema de governan-
ça e especialistas em segurança alta-
mente capacitados, nada disso funcio-
nará", diz. "Temos sido pro-
curados por algumas opera-
doras para avaliar a seguran-
ça de suas redes e percebe-
mos que ainda há um foco
muito grande somente na
camada tecnológica. Atacar o
problema investindo somen-
te em tecnologia é corrigir
um sintoma sem analisar a
causa", completa. O gerente
da IBM Internet Security
System, João Francisco
Gaspar .Ir., compartilha da
mesma opinião e acrescenta:
"O DNS acabou virando o

onde fazer acertos e investimentos".
Ele revela que está realizando essa
tarefa em uma grande operadora.

"Primeirização"
Por ser considerado um assunto

altamente estratégico, as operadoras,
de maneira geral, entendem
que não devem terceirizar
sua segurança de redes. É o
caso da GVT, que dispõe de
um time na diretoria de ope-
rações totalmente dedicado
ao combate de incidentes de
segurança. Além disso, há
dois anos a operadora distri-
buiu sua estrutura de servi-
dores DNS em três cidades,
cujos nomes mantém em

vilão da história, mas ele é
apenas um elemento acessó-
rio da rede", diz. "Quando o
servidor fica sobrecarregado não
necessariamente é por falha direta
dele. Por isso, é fundamental colocar
especialistas em redes e em segurança
para olhar a arquitetura como um todo
e diagnosticar a origem do problema,

sigilo. "Cada cluster trabalha a um
terço da carga, para que possa assumir
o trabalho do outro em uma situação
de contingência", diz João Fábio de
Oliveira, gerente de planejamento IP
da GVT.

De olho no mercado de segurança
das operadoras, porém, as integradoras
questionam o "modelo caseiro" que
impera no setor. "A terceirização com
consciência .e gestão reduz custos e per-
mite que a operadora centralize seus
esforços e recursos em pontos funda-
mentais aos negócios", garante Roberto
Regente. Já Pedro Panos vai ainda mais
longe. "É um mito dizer que esse tipo de
serviço tem de ser cuidado dentro de
casa. Nos bancos, por exemplo, o trans-
porte de valores era feito internamente,
por ser considerado estratégico. Com a
terceirização, a qualidade dessa logísti-
ca melhorou muito", diz. Já para Gaspar,
o problema das operadoras com a segu-
rança de suas redes nada tem a ver com
a terceirização. "Se houver competên-

cia, dentro ou fora, o efeito será o
mesmo". Regente concorda, mas
defende a terceirização, pois,
segundo ele, a segurança não está
no topo da lista de prioridades
das operadoras, como acontece,
por exemplo, no setor bancário.

"Talvez isso aconteça porque os bancos
têm uma perda financeira imediata com
uma única fraude, o que não ocorre com
as teles, pelo menos não de maneira
direta", diz.
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