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Quando até mesmo o Google é vítima dos hackers, está claro que os sistemas de segurança 
tradicionais não estão dando conta do serviço. Hackers, criminosos e espiões andam entrando 
nos sistemas de computadores de milhares de companhias, agências governamentais e 
organizações. Oitenta e cinco por cento das companhias e agências consultadas pelo instituto 
de pesquisas Ponemon Institute já sofreram com a quebra de seus sistemas de segurança e 
perda de dados no último ano - cerca de um quarto das ocorrências envolveram hackers. As 
perdas são calculadas em mais de US$ 1 trilhão por ano. "Os bandidos estão cada vez 
melhores e minha aposta está nos bandidos", diz o especialista em segurança William R. 
Cheswick da AT&T Labs. 
 
Contra esse cenário sombrio, uma pequena companhia iniciante de Herndon, na Virginia, 
chamada InZero Systems alega ter desenvolvido um sistema baseado em um equipamento à 
prova de hackers - uma afirmação que não convence alguns especialistas. Em geral, toda 
companhia que afirma que pode demover todos os intrusos "é administrada por idiotas que 
não merecem atenção", alerta Bruce Schneier, diretor de tecnologia de segurança da BT, a 
gigante britânica do setor de telecomunicações. 
 
Schneier ainda não analisou a tecnologia da InZero. No entanto, muitos que já o fizeram, 
afirmam que ficaram impressionados. Seu método foi testado pela organização militar Defense 
Advanced Research Projects Agency (DARPA) e várias companhias especializadas em encontrar 
falhas na segurança de computadores. Ninguém conseguiu quebrá-lo. "É muito seguro, mas 
estamos preocupados com a facilidade de utilização pelos usuários", diz o ex-diretor da DARPA 
Anthony J. Tether, que comprou dez dispositivos para testes antes de sair da agência no 
começo de 2009. "O melhor que podemos dizer é que não existe uma maneira de driblá-lo", 
diz Ronald J. Dorman, vice-presidente da Telos, uma companhia de segurança de redes e 
computadores contratada pela InZero para avaliar o sistema. 
 
A ideia por trás da InZero surgiu em 2002, da mente de Oleksiy Shevchenko, um engenheiro 
da computação da Ucrânia, que estava tentando resolver os problemas de segurança na 
internet para um policial amigo. Ele afastou-se da estratégia de defesa tradicional, que usa 
programas para procurar novos vírus ou intrusos e depois desenvolve meios para acabar com 
o problema. Como os chamados "malwares" aparecem sob muitos disfarces, esta abordagem 
deixa as redes expostas nos primeiros estágios de um novo ataque. Em vez disso, Shevchenko 
criou um equipamento que atua como um segundo computador, chamado de "sandbox", que 
fica entre um computador vulnerável e a internet. 
 
Quando você se aventura pela internet, é como se você estivesse usando a própria máquina, 
mas na verdade você está na sandbox da InZero. Você pode enviar e-mails e ir para onde 
quiser no ciberespaço, até mesmo para sites conhecidos por serem refúgios de hackers e vírus. 
O efeito é parecido com ter uma webcam em seu computador mirada para uma segunda tela 
de computador, diz o especialista em criptografia Phil Zimmermann, que a pedido da InZero 
avaliou a tecnologia. Há uma barreira entre os dois sistemas que impede que qualquer coisa 
ruim passe para a sua máquina. 
 
Como o sistema operacional e a memória da sandbox da InZero são "read-only" (somente 
para leitura), eles não podem ser alterados por um vírus e os hackers não podem tomar conta 
do equipamento. "Qualquer dano que ocorrer nesse outro computador não vai afetá-lo", diz 
Zimmermann, que afirma não ter conseguido pensar em nenhuma maneira de romper o 
sistema. O executivo-chefe da InZero, Louis R. Hughes, oferece uma segunda analogia: a de 
um paciente com uma doença desconhecida que está de quarentena atrás de uma parede de 
vidro. "Nosso dispositivo é o equivalente a essa parede de vidro", diz ele. 
 
A ideia de um segundo aparelho agindo como barricada não é nova. Especialistas em 
segurança frequentemente instalam um computador "buffer" para interagirem com o mundo; 
se e quando a máquina é infectada, eles simplesmente a limpam e reinstalam o software. 
Muitos pesquisadores também gostam da ideia de um software sandbox - ou computador 



virtual -, que fica dentro de um PC, segundo explica Cheswick da AT&T. A diferença na 
abordagem da InZero é que ela oferece a proteção de um segundo computador real, sem a 
necessidade de se ter de passar por todos os inconvenientes associados à reinstalação do 
sistema operacional. O aparelho que realiza essa tarefa é menor que um livro comum. "Não há 
ninguém mais com uma solução como essa em equipamento", diz Dorman, da Telos. 
 
Shevchenko deu o nome de XB à tecnologia, por causa de uma expressão russa equivalente a 
uma "saudação" com o dedo médio. Ele conseguiu um "angel investor" (investidores que 
aplicam dinheiro em companhias iniciantes promissoras) na Ucrânia, chamado Alexander N. 
Dubrov, que surgiu com seu próprio apelido para o sistema: "camisinha de internet". 
Shevchenko requereu patente e fez três protótipos de trabalho. Então, ele realizou um 
concurso de hackers, oferecendo uma motocicleta Harley-Davidson a qualquer um que 
conseguisse desarmar o sistema. Ninguém conseguiu. 
 
Alexander V. Pyntikov, um alto funcionário de inovação do governo da ex-União Soviética que 
acabou virando empresário, ficou sabendo da tecnologia promissora. Pyntikov apresentou 
Shevchenko a Hughes, ex-presidente das operações internacionais da General Motors e da 
Lockheed Martin. "Eu estava muito cético", lembra Hughes. "Alí estava aquele jovem dizendo 
que havia inventado um computador totalmente à prova de ataques." 
 
Hughes mudou de ideia depois que arrumou um teste nos laboratórios Ipswich da British 
Telecom, em 2003, e os cientistas da computação da companhia não conseguiram quebrar o 
sistema. Ele levou Shevchenko para os Estados Unidos, investiu milhões de dólares em 
dinheiro próprio em uma nova companhia, a InZero, e se tornou seu executivo-chefe, com 
Pyntikov assumindo o comando operacional e Shevchenko o cargo de diretor de tecnologia. (O 
nome InZero refere-se à afirmação de que nenhum intruso consegue entrar). Desde então, a 
companhia requereu patentes adicionais e passou vários anos simplificando os passos que o 
usuário precisa dar para operar o equipamento. A versão atual tem quatro processadores e 60 
milhões de linhas de códigos de software. "É uma caixinha complicada", afirma Hughes. 
 
Em seu escritório, o musculoso Shevchenko demonstra o quanto é fácil para um vírus penetrar 
em um computador equipado com as mais novas atualizações de programas antivírus, 
enviando de volta para o agressor informações como o número de um cartão de crédito. O 
mesmo vírus é impotente contra um computador equipado com o aparelho da InZero. Mesmo 
assim, ele afirma que "nossa solução não é uma panaceia". Ela não protege contra os 
chamados ataques de "denial of service", nos quais legiões de PCs são infectados com 
programas que podem inundar sites com ataques coordenados. Para praticamente tudo mais, 
de vírus a programas espiões, a companhia afirma que a tecnologia chegou para mudar o jogo. 
 
Uma das mais completas avaliações feitas até agora foi realizada sob contrato pela escrypt, 
uma companhia de segurança da internet de Ann Arbor, em Michigan. A escrypt consegue 
novos negócios encontrando falhas de segurança e sugerindo reparos, afirma o executivo-
chefe André Weimerskirch. Portanto, foi frustrante e uma surpresa, diz ele, quando uma 
equipe de quatro pessoas atacou o sistema da InZero por mais de duas semanas sem 
descobrir nenhuma falha. 
 
Apesar dos testes bem sucedidos, a InZero ainda tem obstáculos pela frente. A companhia 
precisa provar ao governo americano que seus engenheiros, muitos dos quais estão em Kiev, 
não construíram um meio de acesso secreto para espiões. "Precisamos mostrar que nada será 
informado para Putin", diz Pyntikov. Os custos e a complexidade também são uma 
preocupação para Pyntikov. A companhia espera comercializar uma família de dispositivos para 
PCs, servidores e redes inteiras, com preços a partir de poucas centenas de dólares. Em dois 
ou três anos, o dispositivo poderá ser embutido em laptops, acrescentando algo como US$ 25 
aos custos dos equipamento, segundo Pyntikov. Se as companhias e os consumidores 
aceitarem o trabalho extra de comprar e ativar os dispositivos, finalmente poderemos ter um 
portão que os hackers não conseguirão arrombar. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 mar. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B2. 


