


apetite
Enquanto a necessidade de gerenciamento

de demanda se dá mais fortemente entre fabri-

cantes e varejistas, sua utilização se espalha

para outras indústrias. Fornecedores de ma-

téria-prima e empresas de logística estão apli-

cando o gerenciamento no começo da cadeia

de fornecimento, monitorando consumo em

tempo real e dados de inventários nas plantas

de manufatura. Os provedores de saúde estão

utilizando a exploração de informações deta-

lhadas em tempo real sobre os pacientes ao in-

vés de apenas administrar o status de admissão

para prever os níveis de ocupação e estabelecer

requisitos de recrutamento.

Mas é no varejo e nos bens de consumo

que tal análise de demanda poderia rapida-

mente desempenhar um papel muito mais

importante na separação de vencedores e per-

dedores. Em uma economia em queda, as pes-

soas compram mais baseadas nos descontos e

promoções, então, a falta de estoque para bens

anunciados poderia ser ainda mais dispendio-

sa para as empresas. Lidar com dados de sinal

de demanda apresenta os mesmos problemas

que informações em tempo real: como acessar

e integrar altos volumes de dados e combinar e

analisá-los na informação do histórico?

Com o advento de datawarehouses alta-

mente escaláveis, as técnicas de integração de

baixa latência e as capacidades de análises mais

profundas e mais rápidas, a tecnologia final-

mente estará lá e por um preço que a maioria

pode pagar. E com os softwares de BI mais fá-

ceis de utilizar, os fabricantes e varejistas es-

tão empurrando as ferramentas analíticas nas

mãos dos tomadores de decisão da linha de

frente, mais freqüentemente no campo de ven-

das e as pessoas de marketing envolvidas em

planejamento, merchandising e gerenciamento

da cadeia de fornecimento.

Ao mesmo tempo, os CEOs se desesperam

para fazer seus resultados trimestrais e para en-

contrar novos negócios ou maneiras de cortar

gastos com menos preocupação sobre o impacto

na segurança de dados. Se você achava que tinha

controle no apetite de risco da sua organização,

podemos dizer que o menu econômico mudou.

Enquanto não há surpresas de que a ne-

cessidade de se adequar às exigências regula-

tórias e a pressão de orçamento apareçam no



estudo como itens de estresse alto, de alguma

forma, é surpreendente o número de partici-

pantes que lutam para descobrir como avaliar

os riscos inerentes nas várias formas de com-

putação em nuvem. O potencial de economizar

dinheiro por meio do uso de serviços de cloud

é real e, justamente por esta razão, os profissio-

nais de segurança estão sendo pressionados a

descobrir o quanto de risco este modelo ofere-

ce. Ironicamente, uma das coisas mais difíceis

para avaliar nos serviços é o efeito no cumpri-

mento das regulamentações (compliance).

O 12° estudo anual de segurança estratégi-

ca mostrou que estar de acordo com as normas

configura a principal meta de iniciativa de geren-

ciamento de risco junto às auditorias internas.

"Compliance está impulsionando as pessoas a

reconhece, "as organizações que deixam a dese-

jar em segurança estão muito melhores hoje por

causa disto, uma vez que elas tiveram de estabe-

lecer melhores práticas e processos".

As empresas que trabalham bem a seguran-

ça enfrentam os mesmos obstáculos como qual-

quer outra, com a diferença de que elas focam em

gerenciamento de risco e proteção de dados. Elas

conhecem seu apetite pelo risco e podem geren-

ciar isto, em vez de pensar na segurança como

uma lista de requerimentos. Contudo, como não

podem assegurar tudo, identificam seus ativos

mais importantes e a semelhança de perda, ofe-

recendo programas e controles para proteção.

Por exemplo, os padrões de segurança de

dados estabelecidos pela indústria de cartões

de pagamento — Payment Card Industry (PCI)

fazerem coisas para se livrarem da cadeia, mu-

dando a segurança de uma possibilidade para

uma obrigação", diz Ira Winkler, CEO da consul-

toria ISAG. Winkler lamenta que organizações

altamente seguras tenham de gastar em teste de

obediência para provar que são seguras. Mas, ele

— exigem que o antivírus seja instalado em to-

dos os sistemas que são "normalmente afetados

por software malicioso". Então, pode-se concluir

que o sistema operacional Apple Mac OS X está

isento por não ser ocasionalmente afetado por

software malicioso? Os antivírus têm o papel de

detectar todo malware conhecido, mas este tipo

não era o problema; agora ele é?

É simples: as melhores práticas de com-

pliance não necessariamente são as melhores

práticas de segurança. Mas e se uma empre-

sa usasse uma combinação de acesso remoto

para o usuário sem clipboard ou compartilha-

mento de arquivo entre o host e o desktop re-

moto e segregasse redes para colocar um moat

entre os usuários e aplicativos de forma que

o malware não poderia conseguir dados tão

sensíveis? Mais: e se a empresa conseguisse

mostrar que seus sistemas são ainda mais pro-

tegidos contra malware? Seria satisfatório?

Não, porque o requerimento PCI número 5

pede proteção antivírus.

As melhores práticas têm seu valor, mas

elas não servem para tudo; e são comumente

aplicadas sem ter a ver com o contexto. "Utili-

zar o software de antivírus é considerado uma

boa prática da indústria, mas as melhores foram

criadas pela comunidade legal", atesta John Pi-

ronti, presidente da empresa de consultoria IP

Architects. Os dois lados trazem testemunhas

especialistas, mas o mais convincente leva.

Os tipos de ataques contra Heartland Pay-

ment Systems, Hannaford Brothers e TJX pro-

porcionaram expertise e planejamento. Não

eram conduzidas por ferramentas pré-compila-

das — os tipos de ataques que poderiam ser deti-

dos pelas empresas que implementam o mínimo

de "melhores práticas". E isto é fundamental-

mente a diferença entre segurança de prateleira e

gerenciamento de risco.

COM A CABEÇA
NAS NUVENS

Se você acha que tem o gerenciamento de

risco nas mãos, há chances de que a computação

em nuvem chacoalhe sua confiança. Certezas

sobre segregação de dados, privacidade e segu-

rança, enquanto nada novo se assume nas di-

mensões agregadas nos serviços de cloud por não

ficar claro em que lugar estão os dados na maioria

das vezes. Cloud computing vai afetar a sua or-

ganização. Pesquisas conduzidas pela Deloitte's

Security & Privacy Services mostram que muitas

empresas já se mudaram para uma computação



terceirizada "porque não tem como lutar com os

dólares", diz a parceira da Deloitte, Rena Mears.

Ou seja, pare de perguntar se a cloud computing

irá acontecer, pois ela já está acontecendo.

Alguns cuidados devem ser tomados. Saber

a localização dos dados é fundamental para a se-

gurança deles e esta localização tem implicações

legais significativas. É um problema que a distri-

buiora de alimentos nos Estados Unidos Chiqui-

ta Brands enfrenta quando considera provedores

de serviços externos. "O primeiro passo para a

Chiquita é entender os requerimentos regula-

tórios para cada país em que temos operações.

Depois, vamos em busca dos requerimentos que

precisamos para proteger nossos dados sensíveis

internamente. Temos que nos perguntar e per-

guntar também às autoridades locais o que um

provedor externo precisa para demonstrar que

eles podem proteger nossos dados tanto quanto

nós", diz o CIO da Chiquita, Manjit Singh.

Para tal, provedores de software como servi-

ço (SaaS, na sigla em inglês) e

de computação em nuvem têm

de concordar com avaliações

periódicas de segurança por

auditores externos escolhidos

pelo time de Singh. Do outro

lado, a Chiquita deve entender

a política e os procedimentos

do provedor de serviço, in-

cluindo quem tem acesso aos

dados da empresa e ao equi-

pamento. Por exemplo, Singh

aponta que muitos provedores

têm uma política com seus

contratantes e outra com seus

próprios empregados.

Em outros casos, o pro-

vedor pode terceirizar parte

de suas operações para ainda

um outro fornecedor. "Você precisa estar ciente

do que está acontecendo no local e não somente

daquilo que está diretamente ligado a nós mes-

mos, que é um passo que muitas empresas per-

dem", atesta.

A economia trazida pelo conceito de cloud

computing é tão abrangente que os fabricantes

SaaS estão começando a hospedar seus aplicati-

vos em serviços na nuvem. Dois exemplos são o

fabricante de software de ponto de venda PayGo

e o de gestão de informação de cuidados de saú-

de MedCommons. Ambos usam o Elastic Com-

pute Cloud da Amazon.com como opção para as

ofertas de SaaS. Para provedores como eles, os

dados podem passar por uma cadeia de mãos,

todas que precisam ser conhecidas e avaliadas.

AVALIANDO A
AMEAÇA CLOUD

Como aponta o exemplo da Chiquita, avaliar

a segurança na nuvem é difícil e deve ser atual.

Os provedores estão inclinados a pedir que você

confie que eles estão lidando com os seus dados

de forma segura, sem prover um mecanismo

para verificar se esta confiança está garantida.

Um instrumento, geralmente, sugerido

para checagem são as verificações SAS-70 —

que é um padrão que dita como as auditorias

de provedores de serviços deveriam ser feitas.

Contudo, as avaliações cobrem somente as

operações que o provedor quer e, geralmente,

o único documento que você consegue ver é a

opinião do auditor, que oferece uma visão geral

do escopo da avaliação e analisa se a organiza-

ção faz o que promete.

No entanto, o que você não vê — e que a con-

sultoria Pironti recomenda que você o faça — é

analisar o relatório detalhado do auditor, ou seja,

verificar o que o assessor encontrou, incluindo os

testes. E isto os provedores não revelam.

Mears, da Deloitte, tem a opinião de geral-

mente aceitar práticas que serão desenvolvidas à

provedores de computação em nuvem e comu-

nicar claramente o que estão fazendo a fim de

comprazer os requerimentos para assegurar e

gerenciar os dados sensíveis. "Os provedores não

podem deixar todo mundo fazer sua própria ava-

liação", justifica. "Não é sustentável para eles."

Um grupo que está fazendo barulho é o

Cloud Security Alliance (CSA), que reúne orga-

nizações de clientes e da indústria. O documento

inicial das diretrizes sobre segurança inclui um

conjunto de perguntas para fazer aos provedores

e outro para perguntar sobre a própria rapidez

da organização para adaptar-se aos serviços de

cloud. Jim Reavis, co-fundador da aliança, es-

pera que a versão 2.0 esteja pronta em outubro

deste ano e que ofereça uma maior orientação,

explorando, por exemplo, as ameaças para ser-

viços na nuvem com mais detalhes e oferecendo

definições mais precisas.





Reavis acredita que isso será eventualmente

mandatário para provedores de computação em

nuvem passarem a ter uma certificação de segu-

rança. O desafio para a CSA é criar requerimen-

tos de certificação que não sofram de problemas

de snapshot no tempo das PCIs e que estejam

diretamente aplicáveis para ambientes de cloud.

Além de trabalhar com auditoria de sis-

temas de informações, a CSA provavelmente

trabalhará com a organização internacional de

padronização, o American Institute of Certified

Public Accountants, além de grupos de auditoria

e segurança, organizações empresariais de TI

empresarial, provedores e outros stakeholders

que aparecerem com uma avaliação significativa

e de certificações. A CSA está ganhando apoio

de empresas de grande nome como Dell e eBay,

como também provedores de nuvem.

Singh, CIO da Chiquita, diz que as certifi-

cações são um ponto de partida, mas reconhece

que eles e outras 500 empresas da Fortune não

ficariam satisfeitos apenas com uma certificação.

"Ainda gostaríamos de ter o direito de nossos pró-

prios auditores desempenharem uma avaliação."

As pequenas e médias empresas (PMEs) podem

ficar satisfeitas, mas as empresas globais vêem as

certificações apenas como um ponto de partida.

O DINHEIRO FAZ
O MUNDO GIRAR

Apesar das pressões econômicas, os progra-

mas de adequação às regulamentações e normas

estão em alta porque, simplesmente, as empresas

não têm outra escolha. Adam Ely, um ex-geren-

te-sênior de segurança da informação da Disney,

se tornou consultor e ouve nas empresas que elas

farão o que tem de fazer para saírem-se bem na

"próxima auditoria". Este pensamento aumenta

os gastos bem como a consciência sobre adequa-

ção, no entanto, isto inverte a discussão sobre a

gestão de risco atual.

Entretanto, nem todos veem um aumen-

to no gasto com esta adequação. Mike Healey,

presidente da integradora Yeoman Technolo-

gy Group e colaborador da InformationWeek

EUA, salienta que, como os fundos tecnoló-

gicos e os funcionários estão se mantendo os

mesmos ou sendo reduzidos, até as auditorias

de compliance estão recuando "pelo fato de

não serem defesa de linha de frente". Há dois

anos, diz Healey, "as organizações tinham um

planejamento de auditorias ou elas mesmas as

faziam. Hoje, se priorizam esforços em algum

outro lugar ".

Além das regulamentações, as leis federais,

estaduais e locais também afetam o gasto com

segurança. Leis de notificação de brechas dos

Estados Unidos não contam às empresas como

proteger dados: só requerem às companhias

que contem a seus clientes quando perderem os

dados dos clientes. Mas pelo fato de nenhuma

empresa querer acabar noticiada sobre brecha

de dados, estas leis têm ficado entre os maiores

problemas de gasto com segurança da informa-

cão. Da mesma forma, as leis em Massachuset-

ts, Nevada e outros estados norte-americanos

para proteção da informação pessoal em dispo-

sitivos contendo dados sensíveis, certamente,

irão direcionar os gastos para qualquer empre-

sa que faça negócios naqueles estados.

Os fabricantes de segurança estão criando

produtos para atender às novas leis e às regula-

mentações, mas cuidado os efeitos colaterais

da adaptação é que muitos fabricantes estão

simplesmente reposicionando produtos para re-

solver problemas seguindo a lista de PCI ou em

iniciativas de compliance, governança e risco.

Mesmo no mercado de softwares que fazem esta

adequação, governança e risco, onde os produtos

te ajudam a avaliar, dar um aval e gerenciar o ris-

co, está havendo uma explosão de novos produ-

tos — não que todos sejam úteis.

Uma prática que a consultoria Ely vê como

cada vez mais popular e útil é o chamado de data

masking, uma processo que substitui dados sen-

síveis com dados falsos legitimamente formata-

dos. Aqui está como a prática funciona.

As organizações têm de testar novas aplica-

ções e patches de aplicação em sistemas de teste

antes de aplicá-las nos sistemas live e tem de pro-

teger os dados privados. Os desenvolvedores e

testadores — particularmente aqueles de fora da

empresa que cuidam dos dados sensíveis — não

deveriam ser permitidos a ver os dados privados,

mas tem de trabalhar com dados válidos para

testar seus aplicativos e patches.





O data masking, para o qual há diversas téc-

nicas e produtos disponíveis, gera dados válidos,

porém, ofuscados. Este é um processo relativa-

mente direto que deveria ser empregado para ta-

refas de desenvolvimento via terceirização.

Ely também vê o gerenciamento de direitos

da empresa como uma tecnologia cada vez mais

útil, porque, ultimamente, você precisa gerenciar

o acesso aos dados onde quer que estejam. Os

controles de gerenciamento de direitos podem

fazer o que desejarem com os dados. As políticas

definem os controles requeridos para ler, escrever

ou modificar um documento. Geralmente, os da-

dos são assegurados via encriptação, então, se são

mandados para fora da aura do sistema de gestão

de direitos digitais, ele não pode ser visualizado.

A principal dificuldade com o gerenciamen-

to de direitos é a falta de formatos de padrões e

interfaces entre produtos e sistemas operacionais

para gerenciar direitos uniformemente.

Por exemplo, se você e um parceiro querem

trocar documentos protegidos pelo gerencia-

mento de direitos, você teria de utilizar o mesmo

sistema. Isso é bom para as comunidades rela-

tivamente pequenas de interesse, mas que não

escalam bem em um ambiente global. Formatos

padronizados e protocolos devem ser desenvolvi-

dos e implantados em produtos.

MUITO A FAZER
Robert Richardson, diretor do Computing

Security Institute, acha que tem muito trabalho

a ser feito nas partes mais comuns da seguran-

ça, como gerenciamento de log e como eles se

relacionam com segurança e compliance. "Em

muitos casos, onde há uma brecha, havia indi-

cadores, mas eles não eram sequer notados", diz.

"É como tentar encontrar uma agulha em uma

pilha de agulhas, porque a maioria dos eventos

se parece muito."

Os praticantes afirmam que sentem difi-

culdade para conseguir fundos para o gerencia-

mento de log, porque soa inútil. Porém, se trata

de uma ferramenta necessária. A analise de log

requer um número grande de desafios — de sim-

plesmente conseguir todos os logs em uma loca-

ção, para normalizá-los, até entender o que os

logs estão dizetído e, então, correlacionar entra-

das individuais para um evento em particular.

O Southwest Washington Medicai Center

faz uso extensivo de suas facilidades de aplicação

de log de saúde. "Ações como acessar ou modifi-

car históricos são gravadas de forma que em um

incidente podemos rastrear os passos dos em-

pregados", conta Christopher Paidhrin, diretor

de TI, segurança e compliance do hospital. "A

maioria dos acessos aos históricos é de acidentes

e podemos notar isto pela curta duração do aces-

so e a falta de um padrão de tentativas de acesso

não autorizado quando ocorre um erro."

Paidhrin admite que muito do monitora-

mento do log do hospital é reativo, mas, como

todos os programas de segurança, está em evo-

lução. Simplesmente, gerenciar o volume de

eventos e destacar os relevantes requer uma

viagem além do software de gerenciamento

de log para correlacionar eventos discretos em

alertas de segurança.

Este é o papel dos sistemas de gestão de even-

to de segurança. Estes grandes sistemas podem

custar um quarto de milhão de dólares e, assim,

ficar fora do alcance de muitas organizações. Ob-

servando este "vácuo", os fabricantes de geren-

ciamento de log têm agregado capacidades para

o gerenciamento de eventos de segurança, como

o start searching, relatórios, trending e gráficos,

à sua linha de produtos, mas estas características

estão longe da correlação. Tanto o PCI quanto o

HIPAA tem linguagem requerendo gerenciamen-

to de log regular e revisão com melhor prática.

Assim como o 11° estudo de seguran-

ça estratégica concluiu, em meados de 2008,

neste ano, o foco nas missões táticas como

adequação às regulamentações (compliance

regulatório) e computação em nuvem e foco

nas missões estratégicas de segurança da in-

formação via gerenciamento de risco estão

entre as prioridades das companhias. Se seus

dados sensíveis estão em seu próprio centro de

dados, em um serviço cloud ou replicado entre

os dois, os mesmos requerimentos de privaci-

dade se aplicam. Priorizar seus requerimentos

de risco, determinar quais passos devem ser

dados para proteger sua informação e então

descobrir qual tecnologia, produto ou proces-

sos são precisos para mitigar seu risco.
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