
O tema segurança nunca deixa de ser prioridade — 
sempre há alguém planejando um novo tipo de golpe. O 
Relatório 2011 sobre Ameaças à Segurança na Internet, 

elaborado pela Symantec, mostra que, enquanto os níveis de spam 
caíram 20% no ano passado, os ataques maliciosos direcionados au
mentaram 81%. E o pior: as pequenas e médias empresas são o novo 
alvo dos invasores. Os dados mostram que 18% dos ataques foram 
direcionados a empresas com menos de 250 computadores. "Em 
2010, os hackers miravam as grandes corporações ou órgãos do go
verno. Agora, a lógica é que as pequenas e médias fazem parte de 
uma cadeia onde o alvo principal são as empresas maiores", afirma 
André Carrareto, estrategista em segurança da Symantec. 

As pequenas e médias também ficam mais atrativas à medida 
que investem mais em tecnologia — e abrem novas portas de en
trada. Um estudo da Associação Brasileira dos Distribuidores de 
Tecnologia da Informação (Abradisti) mostra que o segmento cor
porativo respondeu por 70% das aquisições de tecnologia da in
formação no Brasil em 2011. Desse total, 39% vieram das micro e 
pequenas. Só que, enquanto crescem os gastos com tecnologia, a 
preocupação com a segurança da informação ainda não é assunto 

relevante nos orçamentos das 
companhias de menor porte. 
"A segurança deve ser pensa
da no momento de compra de 
máquinas e software", diz Re
nato Opice Blum, presidente do 
Conselho de Segurança da In
formação da Fecomercio-SP. 

Vários tipos de vulnerabilida
des podem colocar uma empre
sa em risco. Eles vão desde as 
invasões de sistema por vírus, 
spams e links maliciosos a fun
cionários que expõem dados 
sensíveis. Com a populariza
ção dos smartphones, ganham 
força as ameaças que atingem 
os dispositivos móveis. Saiba, 
a seguir, quais são os princi
pais vilões — e como evitá-los. 
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A AMEAÇA QUE 
VEM DE FORA 

Seja uma loja de pequeno 
porte com um único computa
dor, seja uma plataforma de co
mércio eletrônico com 250 má
quinas e equipe de TI própria, é 
importante trabalhar com har
dware e software 
originais, que contam com 
garantia dos fabricantes. Um 
pacote de segurança, com fer
ramentas como antivírus, fire
wall e antispam, é fundamen
tal para qualquer tamanho de 
empresa. Uma consultoria es
pecializada pode ajudar a esco
lher o melhor modelo de tecno
logia — e de proteção — para 

o perfil do seu negócio. "No
vas tecnologias, como a virtu-
alização e a computação em 
nuvem podem ter custos me
nores do que os gerados pela 
compra da infraestrutura pró
pria. E a empresa saberá quan
to vai gastar conforme su
as operações crescem", afir
ma Carrareto, da Symantec. 

Os golpistas têm muitas táti
cas para atrair cliques indevi
dos — uma das mais recentes 
teve como isca supostas fotos 
da atriz Carolina Dieckmann, 
de carona no noticiário. Por is
so, é necessário se blindar, tam
bém, contra incidentes como 
o do funcionário que inocente
mente (ou de forma distraída) 
clica em um link malicioso. Co
mo consequência, a empresa 
pode ter seus dados sequestra
dos, perder informações da ba
se de fornecedores ou até vazar 
os dados de cartão de crédito 
da clientela — um prejuízo 
tão grande (nas finanças e 
na reputação) que pode le
var ao fechamento do negó
cio. É fundamental educar os 
funcionários sobre esses pe
rigos e configurar o soft
ware de segurança para que 
bloqueie links suspeitos. 

O PERIGO 
MORA EM CASA 

Levantamento com 1.275 exe 
cutivos de todo o mundo, reali
zado pela consultoria Kroll, em 
parceria com a The Economist 
Intelligence Unit, aponta que 
75% das empresas registraram 
algum tipo de violação de segu
rança em 2011. Houve queda de 
13 pontos percentuais em rela
ção a 2010. Mas um dado preo
cupante é que 60% dos entrevis
tados identificaram que o ata
que veio de um funcionário ou 
fornecedor. Do total, 25% relata
ram roubos de ativos físicos 
e 23% detectaram o sumiço de 
informações. Os consultores 
recomendam uma política clara 
para definir quem deve ter 
acesso a dados estratégicos. 

Especializada no desenvol
vimento de sistemas de gestão 
empresarial, o ERP, a empresa 
paulista Deak Sistemas convi
veu por anos com situações co
mo a de programadores que 
desapareciam com informações 
estratégicas de códigos-fonte. 
"Já tive funcionário que saiu da
qui levando complementos do 
nosso software. Ele sai, monta 
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uma empresa e começa a pres
tar o mesmo serviço, como con
corrente", diz Alfredo Deak, só
cio da empresa. A situação o le
vou a rever os procedimentos. 
Desde 2005, Deak passou a fa
zer um bloqueio rigoroso con
tra ameaças e restringiu o aces
so à internet. "Antes, não tí
nhamos qualquer controle ou 
proteção em relação aos pro
gramas desenvolvidos." 

A gestão interna da seguran
ça virou uma preocupação cen
tral para a ZipCode, que faturou 
R$ 13,5 milhões em 2011. Com 
atuação focada nas áreas de 
marketing direto, crédito e co
brança, a empresa administra 
uma base de dados que supera 
os 2,5 terabytes, com informa
ções de milhares de consumi
dores brasileiros. Proteger es
ses dados é vital para a sobre
vivência do negócio — uma 
cláusula de confidencialidade 
no contrato obriga a ZipCode a 
se resguardar contra potenciais 
vazamentos e roubo de infor
mações. Elas estão armazena
das em um datacenter localiza
do fora da sede da empresa. 

A política de segurança cria
da pela empresa mira, principal
mente, os colaboradores inter
nos. "Os computadores não per
mitem a gravação de CD ou DVD 
ou a leitura de pen drives, impe
dindo que funcionários copiem 
informações", diz Karla Ynonye, 
gerente de TI da ZipCode. Se al
guém roubar o HD e ligá-lo em 
outra máquina, não consegui
rá fazer a leitura — os arquivos 
são criptografados. Além disso, 
o acesso a e-mail pessoal e 
às redes sociais é bloqueado. 
"No momento da contratação, 
explicamos os princípios da em
presa e as razões dessas medi
das. Todos assinam um termo 
de confidencialidade." 

O ATAQUE 
TAMBÉM É MÓVEL 

Segundo dados da consul
toria Teleco, já existem 52 mi
lhões de smartphones em ope
ração no Brasil. A tendência é 
que esse número dê novos sal
tos. Levantamento do instituto 
IDC estima que foram vendidas 
9 milhões de unidades desses 
aparelhos no ano passado, alta 
de 84% ante o ano anterior. No 
mesmo período foram comer
cializados 400 mil tablets. 

A mobilidade é tendência, mas 
a chegada dos portáteis no uni
verso corporativo trouxe um 
novo desafio para as empre
sas: gerenciar a segurança des
ses dispositivos. A regra é que 

os aparelhos móveis requerem a 
mesma atenção dos tradicionais 
— se o orçamento prevê solu
ção de antivírus para o universo 
PC, preocupe-se também com 
smartphones e tablets. A medi
da ajuda a dados que são acessa
dos remotamente, como e-mails 
corporativos, por exemplo. 

Um estudo do fabricante de 
antivírus Kaspersky mostra que 
o número de ameaças virtuais 
para smartphones e tablets au
mentou 65% em 2011. A maioria 
das pragas (que variam das que 
gravam ligações e roubam a lis
ta de contatos e e-mails àquelas 
que copiam dados pessoais, co
mo senhas) infecta os aparelhos 
através de downloads de apli
cativos e tem como alvo o sis
tema operacional Android, do 
Google. O número de progra
mas maliciosos para essa pla
taforma cresceu de 16, no iní
cio de 2011, para 1.930, no fim 
do ano. "Verificamos um au
mento de 93% nas vulnerabili
dades que afetam dispositivos 
móveis. As pessoas querem es
tar conectadas, mas as empre
sas t êm de estar alertas e ga
rantir que os funcionários que 
trabalham remotamente não 
comprometam nenhum dado 
corporativo sensível", diz 
Carrareto, da Symantec. 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 281, p. 100-104, jun. 2012.




