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Inovação precisa andar de mãos dadas com segurança 
 
Enquanto esperamos o próximo movimento no impasse entre Google e China, seu impacto 
mais profundo deve ter pouco a ver com censura na internet. Em vez disso, o incidente deve 
mudar a forma e a velocidade do desenvolvimento tecnológico no setor de Tecnologia da 
Informação (TI). O fato de a gigante empresa de ferramenta de busca ter sofrido ataque de 
hackers na China destaca tensões cada vez maiores entre um modelo globalizado de inovação 
e segurança da empresa, tensões que deviam forçálas a reduzir o ritmo das mudanças para 
melhor acomodar segurança e confiança. A primeira tensão é geográfica. 
 
Nas últimas duas décadas, multinacionais globalizaram a inovação, fixando centros de 
pesquisa em todo o mundo e relacionando Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), cadeias de 
suprimento e produção em mercados dispersos. Informação em massa e redes de tecnologia 
de comunicação permitem que um projeto (um novo software ou a criação da nova geração de 
microprocessadores) seja desenvolvido quase sem parar à medida que a luz do dia mude de 
Oregon para a Índia e, então, para Israel e Irlanda e volte a Oregon. Como a internet continua 
o principal veículo para essa cooperação global, cada link na cadeia introduz vulnerabilidades 
que podem ser exploradas por criminosos bem como “hackers patrióticos” indivíduos privados 
ou grupos que, com apoio tácito ou direto do governo, roubam propriedade intelectual valiosa 
sob responsabilidade do governo. De acordo com a firma de segurança Netwitness, nos últimos 
18 meses, hackers na China e Europa oriental roubaram dados pessoais e corporativos de mais 
de 2.500 computadores em empresas e em agências do governo. 
 
Além disso, mover, de fato, a produção e o setor de P&D, em vez de apenas conectá-los 
virtualmente, pode impactar negativamente a segurança. A geografia ainda importa, uma vez 
que cadeias físicas de suprimento envolvendo divisão de componentes são vulneráveis à 
medida que agências de inteligência inserem spyware em chips e outros hardwares no 
momento da produção. O tempo é outra fonte de tensão. 
 
À medida que a tecnologia se espalha cada vez mais rapidamente, o tempo para vender novos 
produtos foi radicalmente encurtado. Para continuarem competitivas, as empresas inovam a 
uma velocidade impressionante, e sacrificam a confiança e a segurança. O Google talvez seja o 
melhor a exemplificar essa tendência, uma vez que pequenas equipes de engenheiros correm 
para pôr Google Maps, Gmail, Picasa e outros produtos em teste beta (última fase de testes de 
programas antes de serem lançado no mercado) e lançá-los na web. Alguns produtos deram 
certo, outros não, mas a segurança foi, em geral, uma idéia secundária no desenvolvimento de 
novas ofertas. 
 
Da mesma forma, a maior parte da indústria promoveu acelerada inovação em detrimento da 
segurança. Na pressa de ter novos produtos, com novos atrativos para vender, o número de 
erros introduzidos cresceu de forma significativa. Muitos desses erros ou bugs são 
vulnerabilidades de segurança que podem ser usadas para ganhar acesso a informações 
particulares ou alterar operações. Suspeitasse, por exemplo, que hackers tenham obtido 
acesso ao Google parcialmente devido à vulnerabilidade no Internet Explorer. 
 
Isso era menos problemático quando os computadores não eram tão fundamentais quanto são 
hoje e quando backups manuais para projetos hidrelétricos em operação, usinas de energia e 
comunicações militares ainda existiam, mas agora tecnologia da informação precisa ser tão 
confiável quanto qualquer outra forma de infraestrutura. 
 
O fato é especialmente verdadeiro na área emergente de redes elétricas inteligentes, que 
usam tecnologia da informação para monitorar e distribuir energia de forma eficiente. Apesar 
da preocupação crescente com o fato de a rede elétrica ser suscetível a ataques cibernéticos, o 
governo americano está avançando com uma rede elétrica inteligente quase ao mesmo tempo 
em que a indústria de TI abraçou o desenvolvimento tecnológico. Em outubro, o Departamento 



de Energia anunciou planos para gastar US$ 3,4 bilhões de estímulo em 100 projetos de redes 
elétricas inteligentes, em 49 estados. 
 
As concessionárias concordaram em acrescentar mais US$ 4,7 bilhões. Ainda assim, o Instituto 
Nacional de Padrões não concluiu as exigências e a estratégia de segurança de redes elétricas 
inteligentes. Mais uma vez, segurança ficou atrás do design e da entrega. 
 
A lição que a indústria de TI deve aprender é que segurança deve ser priorizada na próxima 
geração de inovação. A segurança deve estar incluída no nível do design e não ser uma 
preocupação tardia. Modernizar os sistemas na hora em que a vulnerabilidade está exposta 
não funciona, e as empresas que não o fizerem vão pagar um preço. 
 
Como um corolário para a norma de segurança em primeiro lugar, sistemas fundamentais têm 
que adotar maior simplicidade. Quanto mais complexo é um sistema, mais vulnerável se torna. 
Governos podem ajudar a fazer esse mercado mudar. 
 
Washington, por exemplo, pode insistir na concepção de que todos os novos produtos atinjam 
cada vez mais altos padrões de segurança e confiabilidade. 
 
Além disso, padrões de responsabilidade poderiam ser ajustados de forma que as empresas de 
tecnologia sejam responsáveis por problemas nos produtos. 
 
As empresas também precisam repensar onde produzem e conduzem P&D. Pôr os dois 
departamentos juntos e mantê-los no país de origem da firma poderia limitar a exposição ao 
roubo de propriedade intelectual e à contaminação da cadeia de suprimento. 
 
Quando a proximidade a mercados estrangeiros é fundamental, as multinacionais devem 
permitir que os governos saibam que estão decidindo onde localizar um centro de pesquisa 
baseado não apenas no acesso ao talento e à infraestrutura, mas também no ambiente de 
segurança. 
 
Como resultado, as empresas seriam mais cautelosas ao selecionar os países antes de fixar 
unidades de P&D no exterior. As empresas vão continuar a terceirizar a produção, mas 
também precisam monitorar rigorosamente a transferência da propriedade intelectual para 
produção. 
 
A lição para empresas de TI é essa: pare e respire. O lugar onde os bens são criados e 
produzidos ainda importa, e correr para alguns locais estrangeiros pode significar a perda de 
valiosa propriedade intelectual. Além disso, ser o primeiro vendido no mercado será cada vez 
menos importante. 
 
Todos ganharão muito mais se o ritmo da inovação diminuir um pouco para que fiquemos mais 
seguros 
 

Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 15 mar. 2010, Economia, p. A17. 


