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Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), Ministério
do Esporte, Receita Federal, Pre-
sidência da República. Estes são
alguns exemplos de órgãos go-
vernamentais que sofreram ata-
ques de hackers no último mês.
Por conta da preocupação do go-
verno e de empresas privadas
com acontecimentos como es-
te, os investimentos em servi-
ços de segurança vão crescer
18% no Brasil neste ano, de acor-
do com a consultoria Frost &
Sullivan, totalizando US$ 116,2
milhões, cerca de R$ 180 mi-
lhões. O segmento inclui os ser-
viços chamados de “hacker éti-
co”, no qual empresas especiali-
zadas tentam invadir a rede do
cliente a pedido deles para des-
cobrir as vulnerabilidades.

Uma das empresas que faz o
serviço de "hacker do bem" no
Brasil é a Arcon, que afirma que
é comum que os próprios ha-
ckers “do mal” mudem de lado
e passem a trabalhar com este ti-
po de serviço. “Muitos deles aca-
bam virando analistas de segu-
rança profissionais”, diz Rogé-
rio Dias, diretor comercial da
empresa. Um dos casos mais co-
nhecidos é o de Kevin Mitnick,
hacker que já figurou na lista
dos mais procurados pelo FBI, a
polícia federal americana, e ho-
je presta consultoria para gran-
des empresas e é autor de livros
sobre segurança. Segundo a Ar-
con, em 95% dos casos em que
há testes de invasão é possível
entrar na rede do cliente.

“Poucos mercados no mundo
estão crescendo a este ritmo”,
afirma Fernando Belfort, analis-
ta da Frost & Sullivan. De acordo
com o especialista, a média de
aumento dos investimentos em
serviços de segurança no país se-
rá de 15,5% até 2016. A área de
segurança de rede, que deve ter
investimentos de US$ 128,2 mi-
lhões (cerca de R$ 200 milhões)

no país em 2011, crescimento
de 15,8% sobre 2010, também
deve manter o ritmo e atingir
média de 12,5% de aumento
anual no mesmo período. So-
mando as duas áreas (serviços e
rede), o montante total é de cer-
ca de R$ 380 milhões.

Para Paulo Vendramini, dire-
tor comercial da Symantec, no-
tícias como as dos ataques a si-
tes do governo ajudam a impul-
sionar investimentos em segu-
rança em empresa de pequeno e
médio porte, já que as grandes
normalmente já estão atentas à
área. “A grande preocupação
das empresas de até 500 usuá-
rios ainda é proteger o e-mail”,
afirma Vendramini. No entan-
to, o executivo afirma que os
principais alvos de hackers con-
tinuam sendo os grandes ban-
cos de dados que abrigam infor-
mações bancárias de pessoas fí-
sicas. Enquanto no passado o fo-
co eram as instituições financei-
ras, agora o cenário está mudan-
do: agora qualquer empresa que
manipule dados de usuários es-
tá na mira dos hackers. Foi o
que aconteceu com a Sony, fa-
bricante do Playstation, que te-
ve sua rede on-line de videoga-
mes tirada o sistema do ar após
um ataque de hackers.

Mesmo sem estar na mira di-
reta dos hackers, as pequenas
empresas muitas vezes são usa-
das nos grandes ataques quando
não estão protegidas. “Os com-
putadores podem ser usados co-
mo ‘escravos’ em ataques de ne-
gação de serviço, nos quais mi-
lhares de PCs são acionados”,
diz José Antunes, gerente de En-
genharia de Sistema da McAfee.
Antunes se refere aos ataques
que têm o objetivo de tirar sites
do ar. O executivo aposta nos
sistemas que utilizam o concei-
to de computação em nuvem pa-
ra popularizar itens de seguran-
ça entre as pequenas. "Desta fo-
ra, não é preciso investir em
hardware e, por isso, o investi-
mento é menor", diz. ■
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Marfrig não tem interesse em ativos do
frigorífico Independência, diz executivo
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Nestlécompra 60% de produtora chinesa
de doces Hsu Fu Chi por US$ 1,7 bilhão
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“Enquanto, no passado,
o foco dos ataques eram
as instituições bancárias,
hoje qualquer empresa que
manipule dados de usuários
está na mira dos hackers”

A operação, maior aquisição já feita pela Nestlé na China, leva a
companhia suíça para mais perto da meta de ter 45% das vendas vindo
de mercados emergentes em cerca de dez anos. Mais cedo este ano,
a Nestlé comprou 60% de participação no Yunly Foods Group por
um valor não revelado. A Hsu Fu Chi produz doces, cereais, bolos
e confeitos tradicionais chineses e emprega 16 mil funcionários.

A Marfrig não tem interesse em fazer proposta para comprar ativos
do frigorífico Independência, disse Ricardo Florence, diretor de
relações com investidores e planejamento do Marfrig. Florence fez
os comentários ontem em São Paulo. O Independência, que está
operando sob proteção judicial desde fevereiro de 2009, está aceitando
ofertas por seus ativos até hoje, disse a empresa em 5 de maio.

“Poucos mercados de
segurança crescem como o
brasileiro. Os investimentos
em segurança de rede,
por exemplo, vão aumentar
12,5% ao ano até 2016”

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

EMPRESAS

Recentes ataques de hackers a sites do governo chamam a atenção
das companhias brasileiras para projetos de proteção de dados

CelsoSouza,presidentedaTrue
Acess:demandaporcriptografia
dedadosdevedobrarnesteano
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INTERNET

Chineseszombam de declaração do
governo sobre censura ocidental à web

ELETRÔNICOS

Por falha, internautas da Nova Zelândia
encomendam TVs e iPods de graça

Em 2010, o Brasil ocupou o
quarto lugar mundial no ran-
king global de atividades consi-
deradas maliciosas na internet,
com 5% do total mundial, se-
gundo relatório da Symantec.
Mundialmente, os ciberataques
cresceram 93% ao dia no ano
passado, de acordo com a mes-
ma pesquisa. No total, um volu-
me de mais de 286 milhões de
novas ameaças foram identifi-
cadas no ano passado.

Números como estes e tam-
bém os ataques de hackers noti-
ciados nas últimas semanas no
Brasil estão impulsionando a
adoção de serviços de seguran-
ça como a criptografia de da-
dos, de acordo com a brasileira
True Acess. Para o presidente
da empresa, Celso Souza, a de-
manda por esta técnica, que tor-
na as informações ilegíveis, de-
ve dobrar até o final do ano.
Com isso, a empresa espera cres-
cer a receita, que é de R$ 60 mi-
lhões, em 30% este ano.

“Criptografar os dados é mais
barato do que implementar tec-
nologias de gerenciamento de
rede. Em vez de impedir que o
hacker entre na rede, a empre-
sa impede que ele leia as infor-
mações acessadas”, diz Souza.

No entanto, para Leonardo
Bonomi, diretor da Trend Micro
e especialista em segurança vir-
tual, a criptografia não é sufi-
ciente para manter os dados de
uma empresa totalmente segu-
ros. “Hoje, a informação está
tão distribuída na rede que é pra-
ticamente impossível saber exa-
tamente onde elas estão”, diz.
Ainda de acordo com Bonomi,
nem todos os dispositivos mó-
veis suportam a tecnologia de
criptografia, o que também se-
ria um empecilho.

Mesmo assim, as empresas
de segurança estão atentas a es-
ta tecnologia. A própria Trend
Micro vende serviços de cripto-
grafia de forma adicional a ou-
tras técnicas de segurança e a
Mcafee, por exemplo, já pagou
US$ 350 milhões por uma com-
panhia especializada na encrip-
tação de dados, em 2007.

Para os próximos anos, o ce-
nário de ameaças virtuais não é

otimista: com a diversificação
dos sistemas operacionais nas
empresas, além do aumento do
uso dos dispositivos móveis, os
crimes digitais também tendem
a aumentar, de acordo com a
Trend Micro.

Neste cenário, ondas de ata-
ques acabam por ter também
um impacto positivo. “As em-
presas não terem visibilidade
das ameaças acaba sendo um en-
trave, notícias sobre ataques de
hackers como a que vimos nas
últimas semanas acabam impul-
sionando a adoção de seguran-
ça”, diz Fernando Belfort, ana-
lista da Frost & Sullivan. ■ C.P.
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Murillo Constantino

Criptografia de
dados deve dobrar
até o fim do ano

286 milhões
de novas ameaças virtuais foram
identificadas no mundo todo
no ano passado, de acordo com
pesquisa feita pela Symantec.

CIBERATAQUES

93%
Foi o crescimento do número
de ataques virtuais por dia no
ano passado no mundo, ainda
de acordo com a Symantec.

CRESCIMENTO

30%
É quanto a True Acess pretende
crescer neste ano, impulsionada
principalmente pelo aumento
da adoção de criptografia.

Declarações de um funcionário do governo chinês de que os controles
ocidentais sobre a internet são muito mais onerosos que os da China
deflagraram uma onda de zombarias pelos internautas chineses.
Zang Jiebin, vice-prefeito de Xiamen, uma cidade no sudeste
da China, declarou no final de semana que os chineses na verdade
tinham sorte por viver em um país no qual a internet é tão livre.

AMEAÇAS

As notícias do erro no site da varejista australiana de eletrônicos
Dick Smith, que não registrava os principais itens no carrinho online
de compras, rapidamente se espalharam no site de microblogs Twitter.
“Meu pedido acaba de ser processado. Um iMac de 27 polegadas.
Preço total: US$ 4,95”, escreveu no Twitter @Steffen. O preço normal
do iMac com tela de 27 polegadas seria de US$ 1.500 a US$ 1.800.

Técnica que torna dados ilegíveis
é saída para conter atividades
maliciosas e ataques de hackers
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jul. 2011, Primeiro Caderno, p. 22-23.
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