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segurança de dados é um tema que des-
perta o interesse no mundo inteiro, dada

ta importância de se manter protegidos
os sistemas e as informações contra invasões
criminosas. Mas será que as instituições estão
realmente preparadas para lidar com esses ata-
ques? Faltam preparo e investimentos na área
para combater a vulnerabilidade?

O estudo Global Security Report 2010, re-
centemente publicado pela Trustwave, espe-
cializada em segurança da informação, aponta
dados de todos os trabalhos na área de in-
vestigação de incidentes e de testes de pene-
tração realizados pela empresa em diversos
países, ao longo de 2009. O relatório fornece
explicações sobre tipos de ataque realizados e
define grau de dificuldade e impacto.

Das informações obtidas com as investiga-
ções, o documento mostra que, em termos de
incidentes registrados, a rede hoteleira é o setor
mais vulnerável, com 38% das ocorrências, se-
guida pelos segmentos de serviços financeiros,
com 19%, e de varejo, com 14,2%. Foram feitas
mais de 200 investigações no ano passado, em
24 países - o Brasil não participou nessa etapa.

A maioria das violações envolvia sistemas
responsáveis pelo processamento e pela trans-
missão de dados de cartão de pagamento. Os
softwares usados no terminal POS foram os mais
violados, com 83%, pois representam a forma
mais fácil para os criminosos obterem informa-
ções, por meio da tarja magnética.

Os sistemas usados no e-commerce, em que



os criminosos ficam limitados à fraude sem a pre-
sença do cartão, estavam envolvidos em 11% dos
casos - a maior parte em países que vêm ado-
tando tecnologias de segurança nos próprios car-
tões, como o chip, já que essa adoção elimina as
possibilidades de fraudes presenciais. Os siste-
mas de processamento de pagamento e os ATMs
aparecem na sequência, com 3% e 2%.

Durante as investigações, a pesquisa também
registrou que, a partir do momento em que es-
ses criminosos conseguem entrar no sistema,
eles ficam, em média, 156 dias praticando os
mais diversos ataques dentro das plataformas,
até que o ataque seja detectado.

Já os testes de intrusão realizados pela Trustwa-
ve, com o objetivo de detectar os riscos externos e
internos quanto às invasões de terceiros, envol-
veram 47 países, inclusive o Brasil. Ao todo, foram
feitos mais de 1.800 testes, revelando o setor de TI
como o mais vulnerável, com 23,5%. As empresas
de varejo e de serviços financeiros estão na sequên-
cia, com 21,6% e 16,1%, respectivamente.

Em quase todos os casos, as vulnerabilida-
des mais comuns detectadas eram problemas
bem conhecidos, que já deviam ter sido ultra-
passados há muito tempo, alguns com mais de
20 ou 30 anos. Isso é grave, já que os hackers
usam ferramentas cada vez mais sofisticadas
para roubar dados. Veja no quadro os dez prin-
cipais problemas de vulnerabilidade encontra-
dos durante os testes de invasão externa, assim
como o grau de dificuldade de cada um deles.

Com a ajuda de testes e mapeamento de
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ocorrências de ataques, as empresas podem sa-
ber como e por que as invasões ocorrem. Esse é
o primeiro passo para realizar um planejamento
eficiente e buscar ações que eliminem ou, pelo
menos, diminuam os males que prejudicam tan-
to os negócios ao redor do mundo.•
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