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Integridade de dados corre perigo até em impressoras
De Las Vegas

Eva Longoria pode ser perigosa
para o seu negócio. Segundo Mike
DeCesare, co-presidente da McA -
fee, empresa da Intel que atua na
área de segurança de tecnologia
da informação (TI), a atriz do seria-
do americano Desperate Housewi-
ves, convidada para abrir um semi-
nário da corporação na semana
passada, em Las Vegas, está numa
lista de dez personalidades ameri-
canas mais usadas como iscas para
induzir internautas a abrir e-mails
e links com vírus.

De acordo com a McAfee, o nú-
mero de malwares (softwares fei-
tos para tentar roubar dados) su-
biu de dez milhões em 2007 para
quase 60 milhões em 2011. Há
novas soluções para impedir bre-
chas de invasão em impressoras
multifuncionais, sistemas de
computação em nuvem, aplicati-
vos de celular e redes sociais.

“As pequenas companhias têm
pouco dinheiro para investir em
segurança e muitas acham que,
por conta do porte reduzido dos
negócios, não precisam proteger
seus dados”, diz Monica Hamilton,
diretora de marketing de produtos
para pequenas e médias empresas
da McAfee. “Por isso, tornam-se al-
vos preferenciais dos invasores”.

A empresa descobriu que bares
e restaurantes são alguns dos ne-
gócios mais visados por fraudado-
res no setor. Nos Estados Unidos,
informações cadastrais com nú-

meros de cartões de crédito po-
dem custar de US$ 5 a US$ 1 mil no
mercado de fraudes, conforme a
capacidade de pagamento dos do-
nos dos plásticos clonados.

Nas empresas, uma pesquisa
revelou que pelo menos 20% dos
funcionários das firmas america-
nas, ao usarem impressoras e
multifuncionais, colocam em ris-
co dados de cartões de crédito de
clientes, relatórios financeiros e

documentos ligados a recursos
humanos. O desafio do setor de
TI nas companhias parece ainda
maior quando a indústria estima
que, até 2020, haverá 50 bilhões
de equipamentos conectados à
internet em todo o mundo.

“A maneira como os equipa-
mentos são usados também po-
de comprometer a segurança dos
dados das organizações”, diz De-
Cesare. “Notebooks pessoais são

trazidos para o escritório, leva-
dos para casa e retornam ao tra-
balho. As máquinas das empre-
sas também fazem o mesmo ca-
minho, aumentando a troca de e-
mails e arquivos entre elas”.

Uma das novidades da fabri-
cante é um sistema de proteção
para impressoras, lançado em
parceria com a Xe r o x , que deve
chegar ao mercado em fevereiro
de 2013. O objetivo é proteger as

unidades contra malwares e ví-
rus por meio de um método de
filtragem que permite a execu-
ção de programas pré-aprovados
pelos clientes das duas marcas.

“A solução simplifica o traba-
lho para os responsáveis pelas
áreas de TI das companhias com
um software, incorporado aos
aparelhos, que alerta sobre as
ameaças”, explica Rick Dastin,
presidente de soluções de negó-
cios da Xerox. “Isso elimina a ne-
cessidade das empresas de estar
sempre bloqueando os invasores
de plantão”. De acordo com um
levantamento da McAfee, 15%
dos dados que seguem para as
impressoras corporativas são
considerados confidenciais.

Para Mike Fey, CTO da compa-
nhia, a McAfee, como outras gi-
gantes do setor de TI, tem contra-
tado antropólogos para entender
melhor o comportamento dos
usuários, e ajudar equipes de de-
senvolvimento a criar novos dis-
positivos de proteção. O uso de
smartphones para fins corporati-
vos também abre portas para os
invasores, dizem os especialistas.

Dados de empresas de softwares
antivírus como AV G e Symantec
indicam que, somente no ano pas-
sado, o número de ameaças a celu-
lares inteligentes cresceu 270%,
atingindo 2,5 milhões de malwa-
res desenvolvidos para tentar rou-
bar dados de usuários de serviços
móveis. Enquanto as ameaças para
computadores aumentaram 93%

em 2011, ante o período anterior,
no caso dos smartphones o volu-
me pode ter triplicado. De olho
nesse filão, a McAfee apresenta, até
o final do ano, um programa para
empresas que protege os sistemas
operacionais iOS 6, da Apple, e  o
Android 2.0, do Google, usado em
celulares.

Para Ken Levine, vice-presiden-
te de sistemas de gerenciamento,
os empresários não podem pro-
teger o que não enxergam. “Pe l o
menos 20% dos programas e
equipamentos existentes nas re-
des de computadores das empre-
sas funcionam sem o conheci-
mento dos gestores”. Uma das
promessas da marca é um
software que faz varreduras em
todas as máquinas conectadas
nas companhias, desde celulares
e tablets até notebooks usados
em viagens e unidades virtuais
que rodam “na nuvem”.

“Nossos investimentos em
2013 serão concentrados nos pe-
quenos empresários”, diz Moni-
ca, que recomenda que as empre-
sas apliquem de 15% a 20% do or-
çamento de TI em segurança. A
estimativa é que as ofertas de so-
luções nesse nicho de cliente
cresçam mais de 10% no próximo
ano. O desafio da companhia se-
rá convencer os pequenos em-
preendedores a investir parte do
orçamento na blindagem de si-
tes e computadores. (JS)

O jornalista viajou a convite da McAfee

D I V U LG A Ç Ã O

Mike DeCesare, da McAfee: o número de malwares subiu de 10 milhões, em 2007, para quase 60 milhões, em 2011

S e g u ra n ç a IDC aponta que apenas 15% sabem o
que comprar para garantir a proteção dos ativos

Falta de informação
prejudica escolha
de software correto

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Fred Wynyk, do Moip: políticas de restrições que limitam os acessos para uso de equipamentos críticos

Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

Com o crescente aumento do
uso da internet, as empresas estão
cada vez mais preocupadas com a
segurança de suas redes de com-
putadores. Para blindar as máqui-
nas da invasão de vírus eletrônicos
e da atuação de fraudadores, os
empresários investem de 0,5% a
3,5% do faturamento anual em
programas de proteção. Além de
comprar soluções para resguardar
os parques de máquinas, criam po-
líticas para limitar o acesso de fun-
cionários a bancos de dados.

Segundo levantamento da em-
presa de pesquisas IDC, falta infor-
mação aos empresários na hora de
escolher a solução de segurança
ideal. Entre mais de 200 compa-
nhias entrevistadas no Brasil, ape-
nas 15% sabem exatamente o que
comprar para garantir a proteção
dos ativos. O principal obstáculo
observado é descobrir qual o
software, entre as alternativas dis-
poníveis nos fabricantes, pode su-
prir melhor necessidades de custo
e crescimento operacional.

De acordo com empreendedo-
res ouvidos pelo Va l o r , antes de
selecionar um software de segu-
rança deve-se conhecer o históri-
co do fabricante, conversar com
clientes que usam o sistema e fa-
zer testes para comprovar a efi-
ciência da oferta.

No M o i p, provedor de serviços
de pagamentos eletrônicos, os in-
vestimentos em segurança de tec-
nologia da informação (TI) em
2012 devem chegar a 3,5% do fatu-
ramento. Em 2011, a empresa fatu-
rou R$ 25 milhões. “O aporte vai
para a aquisição de softwares de
detecção e prevenção de intrusos,
além da adequação às normas de
segurança exigidas pelo PCI-DSS”,
diz Fred Wynyk, administrador de
infraestrutura. O PCI-DSS (Pay-
ment Card Industry Data Security
Standard ou Padrão de Segurança
de Dados da Indústria de Cartões
de Pagamento) é um conjunto de
regras de proteção, estabelecido
pelas bandeiras de cartões, que de-
ve ser adotado a partir de 2013 pe-

las organizações que processam
transações financeiras na internet.

Segundo Wynyk, uma das maio-
res preocupações do Moip na área
de segurança coincide com as exi-
gências do PCI: o roubo de infor-
mações ou o uso indevido de da-
dos sigilosos. Assim, faz parte da
estratégia da companhia atualizar
ferramentas de prevenção contra
ataques externos e usar tecnolo-
gias de armazenamento de regis-
tros com recursos de criptografia.

“Criamos políticas de restrições
que garantem que apenas alguns
membros da equipe de segurança
possam usar equipamentos críti-
cos”, diz. “Também investimos em
sistemas para garantir disponibili-
dade aos usuários, mesmo com
uma carga excessiva de acessos ex-
t e r n o s .” A empresa faz intermedia-
ção de mais de 300 mil transações
on-line ao mês, em mais de 25 mil
lojas virtuais. Movimentou mais de
R$ 350 milhões em 2011.

Para selecionar as soluções de
segurança para a empresa, Wynyk
dá preferência a opções conheci-
das no mercado. Uma das últimas
aquisições foi um equipamento
que, instalado na rede de compu-
tadores, procura brechas de vulne-
rabilidades nos sistemas. “É um
ótimo amigo dos administradores
de rede e fornece relatórios men-
sais das varreduras realizadas.”

Para Maurício Trezub, CEO da
C i a s h o p, de soluções de e-com-
merce para lojistas, a seleção dos
programas acontece depois de
análises de custo-benefício, con-
versas com usuários e baterias de
testes. A empresa de 96 emprega-
dos tem 122 estações de traba-
lho, entre desktops e notebooks,
além de 40 servidores, em São
Paulo (SP) e Curitiba (PR).

“Investimos cerca de 2% do fatu-
ramento com monitoramento de
vulnerabilidades, implementação
de políticas de segurança e treina-
mento de colaboradores”, diz. A
empresa faturou R$ 10 milhões no
ano passado e pretende duplicar
este valor em 2012. Uma das estra-
tégias de segurança é fazer contra-
tos de sigilo com os empregados.
“O colaborador fica ciente da im-

Adoção de solução de uso doméstico
coloca ambiente de negócio em risco
De São Paulo

Fabricantes de soluções de segu-
rança em tecnologia para peque-
nas e médias empresas lançam
programas que podem determi-
nar o tempo de acesso dos funcio-
nários às redes sociais e impedem
a invasão de vírus eletrônicos
transmitidos por e-mails e pen dri-
ves. Há ainda programas de moni-
toramento on-line, para o blo-
queio de acesso a sites. Um sistema
antifraude para smartphones cor-
porativos será lançado em 2013.
Os preços dos softwares vão de R$
145 a R$ 1,4 mil, dependendo do
número de máquinas cobertas. A
maioria dos pacotes é para compa-
nhias com até cinco estações de
t r a b a l h o.

Recentemente, a W i n c o, que
fornece soluções próprias e dis-
tribui programas da multinacio-
nal AV G no Brasil, lançou dois
novos softwares de segurança
para negócios de porte reduzido.
A versão 2013 do AVG Business
Edition é instalada em estações
de trabalho e servidores para

bloquear ameaças vindas por e-
mails ou em pen drives. Custa R$
355 para cinco computadores.

“Oferecemos suporte por telefo-
ne ou correio eletrônico e a equipe
técnica pode acessar remotamente
o computador do cliente para re-
mover os vírus”, explica Mariano
Sumrell, diretor de marketing da
AVG Brasil e da Winco. Já o softwa-
re Winconnection, para escritórios
com até cinco usuários, controla os
acessos dos funcionários à inter-
net, de acordo com políticas de se-
gurança definidas pelas empresas.
É possível determinar horários de
acesso às redes sociais e bloquear
conteúdos impróprios. Traz ainda
um “firewall” que impede ataques
de hackers. Custa R$ 479.

Segundo Sumrell, a Winco fa-
turou R$ 11 milhões em 2011 e
estima um crescimento de cerca
de 20%, em 2012. A parceira AVG
tem 50% do faturamento obtido
entre pequenos e médios clien-
tes. A empresa tem mais de mil
pontos de venda no Brasil.

Na Eset, todas as soluções de
segurança podem ser utilizadas

por empresas a partir de cinco
computadores. Este mês, lança
dois produtos que reúnem anti-
vírus e detecção de ameaças. Os
preços variam de R$ 219 a R$ 1,4
mil. “Por uma questão de custos,
empreendimentos de menor
porte estão adotando soluções
de segurança feitas para uso do-
m é s t i c o”, diz Camilo Di Jorge,
presidente da Eset Brasil. “Com
isso, colocam os ambientes em
risco porque os programas não
são preparados para ‘rodar ’ em
servidores corporativos e não
têm ferramentas adequadas para
o gerenciamento das máquinas.”

Na E-Net Security, 35% dos pro-
dutos do catálogo são para peque-
nas companhias. Um dos lança-
mentos é um sistema de monitora-
mento on-line, que alerta os gesto-
res quando determinadas palavras
são digitadas pelos funcionários. O
objetivo é identificar tentativas de
fraude ou má conduta nas organi-
zações, segundo o presidente da
empresa, Wanderson Castilho. A
solução custa R$ 145 ao mês, por
usuário. (JS)

portância das informações com as
quais trabalha e, se houver roubo
de dados, pode ser punido.”

Na Laticínios Prime, distribui-
dor de queijos baseado em São
Paulo (SP), há ferramentas de de-
tecção de vírus e programas de
recuperação de dados. A empre-
sa conta com 35 computadores e
quatro servidores. Segundo Jona-
than Brandão de Mattos, gerente
do departamento de TI, o investi-
mento em segurança correspon-
de a 0,5% do faturamento, que foi
de R$ 60 milhões em 2011.

“É preciso estar atualizado com
as novas soluções do mercado, por
meio de seminários e sites especia-
lizados”, diz. Antes de contratar
um sistema antivírus, a empresa
enfrentou problemas de invasão
nos computadores. “Hoje, além de
proteção na rede, temos mais agili-
dade nos processos de gerencia-
mento das máquinas.”

Para Diego Cione, gerente de
produto da Tr i c a e , loja virtual es-
pecializada em produtos para
crianças, a meta é oferecer uma ex-
periência de compra segura a 4,5
milhões de visitantes mensais.
“Precisamos garantir que os dados
dos clientes sejam armazenados
com segurança e que apenas pes-
soas autorizadas tenham acesso às
informações de compra”, diz. “Ao
mesmo tempo, devemos ter certe-
za que o internauta é um consumi-
dor cadastrado e não um frauda-
dor que usa dados de terceiros.”

Para isso, o endereço eletrônico
hospeda os servidores em datacen-
ters protegidos 24 horas ao dia, in-
veste em firewalls e sistemas de de-
tecção que monitoram o fluxo de
transmissão de registros. Também
tem como norma não gravar nú-
meros de cartões de crédito e crip-
tografar o armazenamento das fi-
chas dos consumidores.

A empresa tem 140 máquinas,
entre servidores e estações de tra-
balho, e cerca de 2% do faturamen-
to anual seguem para o orçamento
de segurança em TI. “Antes de op-
tar por uma solução, analisamos o
histórico, os certificados do forne-
cedor e consultamos clientes que
utilizam a ferramenta.”

Especial | Pequenas e médias empresas
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 nov. 2012, Especial pequenas e médias empresas, p.F4.




