
Só com maior controle, geração Facebook poderá ter liberdade 

Ashlee Vance  

 

Segurança Palo Alto Networks atualiza sistemas para que companhias e funcionários lidem com 

a web 

 

Nos últimos 15 anos, profissionais de segurança na internet recorreram a confiáveis sistemas 

de "firewall" [software para segurança do tráfego de dados na rede] e a outros equipamentos 

para impedir que sujeitos malintencionados derrubassem redes de computadores de empresas. 

Em sua maior parte, o trabalho consistia em bloquear e-mails infectados e manter os 

funcionários afastados de sites nocivos. A mais nova onda de serviços na internet - Skype, 

Google Docs, WebEx, Salesforce, etc. - trouxe outros problemas. 

  

Esses serviços podem tornar os funcionários mais produtivos, mas também envolvem a 

transferência de arquivos, armazenamento de dados e acesso remoto a computadores de 

maneiras que não podem ser facilmente patrulhadas pelas "sentinelas" comuns, a maioria 

desenvolvida antes da criação dessas novas opções. O que se vê hoje é muitas empresas 

bloqueando os serviços que não conseguem controlar ou simplesmente liberando-os e 

torcendo pelo melhor. 

  

Nir Zuk tem outra opção. Veterano do setor de segurança e de "firewalls", fundou sua própria 

empresa há seis anos para criar um produto para a internet atual. A empresa, Palo Alto 

Networks, vende "firewalls" de nova geração que tornam os serviços modernos de internet 

seguros de usar no local de trabalho e dão às empresas controle preciso sobre como seus 

funcionários os usam. Em vez da abordagem do tudo ou nada, uma empresa com o sistema da 

Palo Alto Networks pode deixar os funcionários acessarem, por exemplo, atualizações em uma 

rede social, mas sem poder clicar em links ou compartilhar informações confidenciais. "Nossos 

clientes não querem bloquear o Facebook", diz Zuk. "Eles querem usá-lo, mas também querem 

algum controle." 

  

Nova onda de serviços na internet, facilitados por redes sociais, vem acompanhada 

de problemas modernos 

  

À medida que aumenta o interesse em programas com base na internet, também aumentam 

as vendas da Palo Alto. A sede da empresa foi mudando para escritórios cada vez maiores 

desde seu início, em 2005, na casa de Zuk, em Palo Alto. Em 2011, a empresa transferiu-se 

para uma nova sede, gigante, perto de Santa Clara. O prédio inclui sala de exposição, onde 

exibe suas máquinas de processamento de dados, com preços de US$ 5 mil a US$ 140 mil. Há 

um ano, a Palo Alto tinha mil clientes; hoje são 4,5 mil, incluindo a Qualcomm, a prefeitura de 

Seattle e o eBay. As vendas passarão de US$ 200 milhões neste ano e a empresa se prepara 

para uma oferta pública inicial de ações em um futuro não tão distante, de acordo com Zuk. 

  

Com 40 anos, o empresário diz que a Palo Alto deve muito de seu sucesso aos hábitos 

modernos de computação, que exigem mais complexidade do que a oferecida pelos produtos 

de segurança tradicionais. Os "firewalls" antigos são projetados para monitorar o tráfego de 

informações em só uma via. E-mails e dados de sites vão chegando ao seu computador e os 

produtos de segurança buscam padrões suspeitos; em sua maioria, tratam todos os sites da 

mesma forma. 

  

As ameaças, no entanto, podem encontrar de várias formas seu caminho para entrar na rede 

da companhia. Um funcionário pode entrar no Facebook, clicar em um link nocivo e baixar um 

vírus. Pouco tempo depois, ele pode usar um software da Salesforce.com, empresa de 

computação em nuvem [modelo pelo qual os dados ficam armazenados em centros de dados 

remotos em vez do computador do usuário, e são acessados via internet] e acabar carregando 

esses arquivos infectados e enviando-os a colegas. 

  

"A maioria das empresas de segurança costumava concentrar-se em bloquear aplicativos como 

o Skype ou GoToMyPC, mas agora muitas vezes lhes pedem para que seu uso seja permitido", A ut
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diz John Pescatore, analista da empresa de pesquisas Gartner. "É por isso que os 'firewalls' 

precisavam evoluir." 

  

Para investidores, grupos dominantes subestimaram ambição e capacidade da 

empresa novata  

 

A Palo Alto Networks dá a cada serviço da internet sua própria assinatura. Isso significa que os 

sistemas da empresa "sabem" quando os funcionários usam o Skype ou o Salesforce.com e 

têm uma ideia geral do que eles fazem nesses sites. Os clientes podem definir políticas de 

como o aplicativo deve ser usado. Por exemplo, todos os funcionários podem ver arquivos do 

Google Docs, mas apenas alguns podem criá-los. 

  

Acompanhar todo o tráfego de dados de uma rede de empresa exige muita potência dos 

computadores, e parte do segredo da Palo Alto Networks é um chip, de desenvolvimento 

próprio, que processa os dados rapidamente. O sistema pode até processar dados codificados: 

tem velocidade suficiente para decodificar pacotes de informações, verificar se são seguros e, 

então, repassá-los para o funcionário que os solicitou, sem muita demora. 

  

O diretor de informações da Qualcomm, Norm Fjeldheim, diz que os sistemas que ele comprou 

da Palo Alto Networks substituíram não apenas os "firewalls" anteriores, mas também 

equipamentos de detecção de invasões e outros tipos de sistemas de segurança. "Eles estão 

fazendo o trabalho que era feito por múltiplos sistemas no passado", diz Fjeldheim. "Eles 

cuidam de tudo." 

  

Agora, a Qualcomm permite que seus funcionários acessem vários serviços da internet - algo 

que eles vinham pedindo -, mas controla como são usados. "Detectamos muitos ataques que, 

de outra forma, não teríamos conseguido ver", afirma o diretor da empresa. 

  

Antes de fundar a Palo Alto Networks, Zuk passou anos trabalhando no setor de segurança em 

empresas como a Check Point Software Technologies e Juniper Networks. "Tentei solucionar 

esses problemas quando estava nos meus empregadores anteriores", diz Zuk. "Mas não me 

deixaram." Ele decidiu ficar por conta própria e passou 18 meses escrevendo o código inicial 

dos sistemas da Palo Alto Networks. Até hoje a empresa já levantou um total US$ 65 milhões 

em financiamento. 

  

Em agosto, a empresa atraiu Mark D. McLaughlin, que deixou o cargo de executivo-chefe da 

VeriSign para comandar a empresa e prepará-la para uma oferta inicial de ações. "Acho que 

nunca vimos uma empresa de tecnologia crescer tanto", diz Jim Goetz, sócio na empresa de 

investimento em capital de risco Sequoia Capital, uma das investidoras na Palo Alto Networks. 

  

Muitos concorrentes - e ex-funcionários de Zuk - começaram a vender produtos rivais. A 

Juniper dá crédito à Palo Alto Networks por ser pioneira no mercado desse tipo de produto, 

mas planeja usar seu peso e experiência em engenharia para superar a empresa iniciante. A 

Juniper pretende conter ameaças reunindo "ainda mais dados sobre o tipo de aparelho que que 

uma pessoa estiver usando, sua localização e qualquer outra informação que se possa extrair", 

diz Karim Toubba, vice-presidente de marketing de produtos e estratégia de segurança da 

Juniper. 

  

A Gartner estima que até o fim de 2014, cerca de 60% das compras de "firewalls" ou produtos 

similares será de sistemas da nova geração. Zuk diz que seus engenheiros fazem parte da elite 

dos profissionais em segurança e que ajudarão a levar a empresa para frente. 

  

"Nir é muito bombástico de vez em quando e pode ser acusado de exagerar no palavreado e 

tudo o mais", diz Goetz, sócio da Sequoia Capital. "Mas acho que as empresas dominantes do 

mercado subestimaram sua ambição e capacidade para montar uma equipe de colaboradores 

como esta." 

 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 out. 2011, Empresas, p. B2. 
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