
Segurança em foco 
Para garantir o funcionamento de serviços críticos durante os grandes 
eventos esportivos em 2014 e 2016 e atender a alta demanda para cloud 
computing, operadoras investem mais na proteção de redes. 

os próximos anos, todas 
as estimativas apontam 
para uma explosão no 
tráfego de dados no País. 
Além do aumento natural 

do acesso à banda larga fixa e móvel, 
a demanda corporativa para serviços 
na nuvem e os grandes eventos espor
tivos irão exigir redes cada vez mais 
robustas. Com isso, cresce também a 
probabilidade de ataques virtuais, um 
problema que é caso de segurança 
nacional, mas com o qual operadoras 
precisam lidar. 

Nem é preciso esperar até a Copa do 
Mundo em 2014 ou as Olimpíadas do Rio 
de Janeiro em 2016: a segurança das 
redes brasileiras já é há muito tempo 
uma questão sensível para o bom funcio
namento da infraestrutura de telecomu
nicações. Durante o primeiro trimestre 
de 2012, o Brasil foi o sétimo país que 
originou mais tráfego de ataques no 
mundo inteiro, com 4% do total, segundo 
pesquisa divulgada em julho, pela 
Akamai, empresa que gerencia redes de 
distribuição de conteúdos (CDNs). 

Ao todo, a empresa afirma que 
80% das ocorrências no mundo são de 
ataques de negação de serviço distri
buído (DDoS, na sigla em inglês) na 
camada de rede. Essa investida é rea
lizada com uma enorme quantidade 
de acessos concentrados em um só 
ponto. Isso é possível porque os ciber-
criminosos utilizam um exército de 
computadores infectados previamente 
por malwares que permitem controlar 
as máquinas remotamente, formando 
uma "rede zumbi", também conhecida 
como botnet. 

Foi com esse tipo de ameaça que 
hackers tiraram do ar sites do governo 
em junho do ano passado. Os crimino
sos utilizam essas mesmas botnets 
para infectar mais computadores, 
criando um exército exponencialmen
te maior. A motivação, geralmente, é 
dinheiro: empresas sofrem chanta
gens ou mesmo pagam para derrubar 

concorrentes. De acordo com informa
ções da Cisco, grande parte do tráfego 
HTTP é feito por máquinas infectadas, 
com as operadoras precisando lidar 
com pelo menos 50% de tráfego inde
sejado em suas redes. 

Às operadoras, cabe tentar mitigar 
essas ocorrências, impedindo o acesso 
das botnets aos alvos e "limpando" as 
redes. Em função da visibilidade do 
País durante os eventos esportivos, é 
um desafio adicional importante. 

Backbone 
Espera-se nos próximos meses um 

aumento de investimento do governo 
em infraestrutura básica nas cidades 
que tendem a receber maior fluxo de 
pessoas durante a Copa. As prestado
ras de telecomunicações podem pro
ver serviços em larga escala, como 
cobertura de cidades inteiras e está
dios com Wi-Fi, além de soluções de 
segurança pública como câmeras de 
vigilância. "Existe uma política nacio
nal de proteção à infraestrutura em 

áreas críticas como água, energia e 
telecomunicações, pois uma interrup
ção total ou parcial poderia causar 
impacto social, político, econômico, 
ambiental e até internacional", afirma 
o gerente de negócios da Módulo, 
Alexandre Lyra. Um dos elementos 
críticos visado é o backbone de opera
doras. "Dependendo da empresa, se 
houver uma falha em um data center 
core, há uma falha generalizada. Seja 
um acesso remoto de um ciberataque 
ou um desastre natural, se o serviço é 
interrompido, ocorre um impacto 
generalizado ou em uma determinada 
abrangência", explica. 

No entanto, Lyra ressalta que é 
natural, até pela dimensão do País, 
uma distribuição desses centros, afas
tando a possibilidade de um apagão 
nas telecomunicações. "Embratel e Oi 
têm seus data centers pulverizados, 
então, mesmo que pegue fogo, (o dano) 
seria específico para uma região. Claro 
que isso pode ser problemático sazo
nalmente, como nas Olimpíadas ou 
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durante a final da Copa de 2014. Mas 
não acredito em impacto nacional, 
seria muito difícil pela distribuição dos 
backbones", conta o executivo da 
Módulo, que tem contrato com a TIM. 
Na visão dele, ocasiões como essas 
acabam por chamar a atenção de cri
minosos. Tanto que a empresa chegou 
a trabalhar em conjunto com o 
Ministério da Defesa na Rio+20, confe
rência das Nações Unidas sobre desen
volvimento sustentável realizada em 
junho no Rio de Janeiro. "Tentativa 
sempre há. Todo evento que aparece 
na mídia tem alguém de fora ou inter
namente tentando acessar. Pelo menos 
eu sei que não surtiu efeito". 

O problema é quando as tentativas 
passam pelas barreiras de segurança e 
chegam ao usuário. "O que acontece 
com as operadoras em grandes eventos 
é o aumento de acessos com um alto 
volume de tráfego ruim - ataques gera
dos por uma máquina ou botnet", diz o 
gerente de desenvolvimento de negó
cios de Bordeless Networks da Cisco do 
Brasil, Ghassan Dreibi. "Essas ameaças 
acabam convergindo muito para o 
backbone e chegam aos clientes, o que 
acaba gerando um problema para um 
serviço básico, que é o acesso". 

Para combater isso, será preciso 
fortes investimentos em soluções para 
monitoramento de tráfego, ajudando a 
impedir qualquer anomalia de chegar 
à ponta final do acesso. O executivo da 
Cisco cita ferramentas de cibersegu-
rança que inspecionam mais profun
damente esses dados, mas não enxer
ga a proteção do backbone como uma 
opção. "A questão não é se o tráfego 
vai parar, mas quando vai acontecer 
isso. As operadoras viram que não 
podem esperar". 

Uma alternativa é a operadora exe
cutar o "clean pipe", que filtra a rede 
para extrair o ataque e entregar um 
fluxo normal e sadio. Dessa forma, é 
possível impedir DDoS para derrubar 
sites e serviços de maneira mais eficaz 
do que apenas se usar ferramentas de 
mitigação. Se acontecer um ataque a 
um site de banco, por exemplo, a 
empresa que contar com essa ferra
menta pode nem sentir a sobrecarga. 
"Essas interligações, quando não se 
tem clean pipe, chegam ao backbone. 
Há operadoras que entendem isso 
como uma opção do cliente: se ele qui
ser o tráfego limpo, tem de investir em 
ferramentas de mitigação", diz Dreibi. 

chega nessa rede passa pelo backbo
ne, então é aí que existe um investi
mento pesado em segurança , explica 
Dreibi. Assim, as empresas podem 
autenticar smartphones e tablets para 
acessar a LAN sem fio criptografada e 
fazer a checagem por uso dessa cre
dencial, podendo até mesmo negar 
conexão a aparelhos desbloqueados (a 
prática de jailbreak em dispositivos 
como smartphones é considerada 
insegura por fabricantes). 

Mesmo a proteção de conteúdo é 
considerada em lugares com cobertu
ra Wi-Fi . O gerente de negócios para o 
segmento de Operadoras e Empresas 
de Mídia da Cisco Brasil, André Neiva, 
cita uma parceria com a AT&T no 
estádio do time de futebol americano 
New York Giants, na qual o torcedor 
que é cliente da operadora norte-
-americana pode ter acesso a replays 
exclusivos de jogadas. "Esse conteúdo 

operadoras: "Não somos diferentes, 
mas acredito até que a nossa seja uma 
das que mais investem nessa área". A 
Telefônica/Vivo concentra essa gerên
cia das redes no Security Operation 
Center (SOC), um centro de monitora
mento em São Paulo que observa o 
acesso no País inteiro com ferramen
tas instaladas em pontos estratégicos e 
que também pode realizar a mitigação 
de ataques. 

Segundo ele, a proteção está incluí
da no projeto para crescimento de trá
fego de voz e dados. "A empresa plane
ja junto o investimento em colocar fer
ramentas adequadas, sempre as 
melhores do mercado, e equipes que 
trabalham em monitoramento 24 horas 
por dia, sete dias por semana", conta. 
Muito da preparação para a Copa de 
2014 e Olimpíadas de 2016 é compar
tilhada por operadoras de 25 países 
onde atua o grupo espanhol Telefónica, 



incluindo a britânica 02, que lidou com 
os últimos jogos olímpicos em Londres, 
em agosto. Uma equipe brasileira este
ve presente durante o evento para 
acompanhar o roaming internacional 
de brasileiros na capital inglesa. 
"Temos um grupo de trabalho interna
cional que faz reuniões periódicas para 
se atualizar sobre o que acontece no 
mundo em termos de informação, 
novas tecnologias, preocupações com 
topologia e arquitetura de rede para 
garantir segurança", afirma Faria. "A 
gente faz um intercâmbio, temos infor
mação e trocamos experiências de 
solução e de evolução tecnológica". 

Outra experiência aconteceu no 
Brasil mesmo, com o portal Terra, que 
transmitiu pela Internet as Olimpíadas 
de Londres. "Fizemos uma boa moni
toração de ataque com essa empresa 
do grupo. Teve um pico de acesso 
quase no nível de terabytes e, devido a 
esse grande holofote no portal, o risco 
com a segurança aumentou", conta o 
executivo, que diz não ter havido 
nenhuma anormalidade no comporta
mento do tráfego. 

Nuvem protegida 
Além dos eventos esportivos, é pos

sível esperar também um grande 
aumento de ataques conforme cresce a 
demanda de serviços de computação 
na nuvem no País. O Gartner prevê que 
até 2016, 36% do conteúdo digital 
gerado no mundo estarão armazena
dos no cloud, o que deverá exigir redes 
cada vez mais robustas e seguras. Para 
tanto, além da infraestrutura básica, há 
um investimento grande em firewall e 
controles de acesso a data centers, de 
acordo com a Cisco. "Estamos falando 
de clusters de firewalls de 150 GB, é 
uma rede de alta performance", explica 
Ghassan Dreibi. Essas soluções estão 
também sendo virtualizadas com o 
cloud. "Estamos criando ferramentas 
junto com máquinas virtuais, dentro 
desse conceito." Neste cenário, as ame
aças focam mais em interceptar os 
dados dos clientes do que em provocar 
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