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elipe Siqueira, ocupa o cargo de Security 
Officer na Módulo, e acredita que o aumento 
de vírus criados para dispositivos móveis 
está tanto ligado à popularização deste tipo 

de dispositivo no mundo, quanto à facilidade de desenvolvi
mento de código malicioso e exploração para a plataforma 
Android. "O Google não possui uma política muito restritiva 
quanto à distribuição de códigos de terceiros para esta plata
forma, permitindo, cada vez mais, o aumento deste tipo de ame
aça. De acordo com pesquisa da empresa F-Secure, somente no 
primeiro trimestre de 2012 foram recebidas 5.033 aplicações 
maliciosas para a plataforma, o que representa um aumento de 
64% comparado aos números do trimestre anterior", diz. O espe
cialista aconselha que, para uma melhor proteção do seu dispo
sitivo móvel, um software de antivírus seja instalado e mantido 
atualizado. Além disso, vale também a conscientização do usu
ário, uma vez que este deve sempre evitar a execução e instala
ção de aplicações que não sejam de fontes confiáveis. 

Ele afirma que grande parte das aplicações com códigos 
maliciosos é distribuída de forma gratuita e diz realizar algum 
tipo de função que uma outra aplicação paga realiza, logo, o usu
ário acaba sendo cativado pela aplicação gratuita, visto o custo 
zero, e a executa ou instala, infectando seu dispositivo móvel. 

Para se precaver, Felipe lembra primeiramente que os riscos 
jamais serão eliminados, porém podem ser tratados e levados a 
um nível aceitável pela organização. "Cabe à área de Segurança 
da Informação criar Políticas e Normas que assegurem a pro
teção dos dados e utilização adequada deste dispositivo. Tais 
Políticas e Normas podem ser suportadas por meio de soluções 
específicas para gestão de dispositivos móveis (MDM - Mobile 
Device Management). Estas soluções asseguram a proteção 
dos dados armazenados no dispositivo, utilizando criptografia 
ou garantindo a sua exclusão remota em caso de perda/roubo 
(wipe) ou desligamento do colaborador, e o bloqueio da instala
ção de aplicações não autorizadas." 

Ao comentar alguns dos cases mais bem sucedidos na área 
de segurança, o especialista da Módulo lembra que a IBM está 
em processo de implementação de um programa de BYOD 

(Bring Your Own Device) e 80.000 funcionários já utilizam seus 
próprios dispositivos no ambiente corporativo em conformi
dade com as normas estabelecidas pela política da empresa. 
O objetivo é que, em breve, todos os cerca de 440 mi l funcio
nários da IBM estejam dentro deste programa. Outra empresa 
que se mostra bem adiantada em programas de BYOD é o SBT. 
Em um primeiro momento a inclusão neste tipo de programa 
se deu pela diretoria da organização mas, após a ótima aceita
ção, já está sendo expandido para os demais funcionários. Além 
disso, campanhas de conscientização estão sendo criadas na 
empresa como forma de fortalecer o usuário, que é conside
rado o elo mais fraco da segurança. 
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Já no tocante à vazamento de dados, ele lembra que é impor
tante que exista uma Política de Classificação da Informação e 
esta reforce de forma criteriosa a distinção entre uma informa
ção confidencial e uma de domínio público, mostrando como 
a mesma deve ser tratada e manuseada, além de estabelecer 
as ações e sanções cabíveis que o proprietário da informa
ção poderá exercer junto ao responsável por um vazamento 
de informação. "A implementação de uma solução de IRM 
(Information Right Management), quando implementada de 
forma correta, pode garantir que uma determinada informação 
seja visualizada e manuseada de forma adequada, suportando a 
implementação de uma Política de Classificação da Informação. 
Para o caso de provedores de serviços na nuvem, é importante 
que a empresa contratante analise o contrato de prestação de 
serviços no que diz respeito à garantia da confidencialidade dos 
dados por parte da contratada e avalie se os controles existen
tes atendem sua necessidade", orienta. 

Atualmente, em gerenciamento de segurança, a Módulo 
vem revisando as Políticas e Normas internas, a fim de adequar 
as mesmas à demanda da consumerização. Com as altera
ções implementadas, a empresa dará início a um processo de 
adequação da infraestrutura interna para a recepção destes 
dispositivos móveis, garantido a segurança das informações 
corporativas. Além de um trabalho de conscientização dos 
colaboradores quanto ao uso adequado destes dispositivos no 
ambiente corporativo. 

Já para o especialista em segurança da informação e CSO 
da TrustSign, Anderson Tamborim, o crescimento do acesso à 
plataforma móvel sem dúvida é o ponto de maior interesse dos 
atacantes. "Grande parte dos usuários está portando suas apli
cações para a plataforma mobile e isso acaba gerando novos 
pontos de risco. Smartphones têm muitas das características 
que fazem com que o usuário seja vítima de ataques, uma das 
principais é a própria plataforma que não permite que o usuário 
tenha livre acesso às configurações, como teria em um compu
tador. Um exemplo claro é dos usuários que utilizam o Android, 
uma das plataformas que mais teve crescimento no desenvolvi
mento de vírus e malwares. Grande parte destes usuários ainda 
utilizam uma versão desatualizada, a 2.2, que já tem mais de um 
ano. Isso faz com que a possibilidade de comprometimento da 
segurança seja bem alta. Uma das primeiras premissas ao se uti
lizar um smartphone é o de manter o sistema e suas aplicações 
sempre atualizados", aconselha. 

Tamborim lembra que o próprio usuário cai em armadilhas 
fáceis de serem evitadas, visto que as facilidades estão cada vez 
maiores de interconectividade e integração entre a plataforma 
desktop e móvel. "O usuário pode ter seus documentos sincro
nizados em diversos lugares, seus contatos, e-mails, senhas, 
tudo isso acaba ficando armazenado no dispositivo e se torna 
um Pendrive de Backup vivo. Uma pessoa que perde seu dis
positivo nestas situações pode ter muitos problemas porque 
grande parte de seus dados tanto pessoais, quanto, muitas 
vezes, profissionais, ficam disponíveis", lembra. 

Outra dica é para que os usuários mantenham seus aplicativos e 
o próprio sistema operacional da plataforma móvel sempre atua
lizados. Quando uma nova vulnerabilidade é encontrada os fabri
cantes disponibilizam rapidamente as correções, sendo assim, o 
usuário tem que manter seu dispositivo sempre com a última 
versão fornecida pelo fabricante evitando grande parte dos pro
blemas. "Ao instalar aplicações em seus dispositivos, é sempre 
importante verificar a procedência desse aplicativo. Uma grande 
parcela dos usuários acaba se infectando por instalar aplicativos 
de terceiros usando repositórios não-oficiais. Nesse sentido, o 
grande desafio que segurança da informação tem e sempre terá 
é a visibilidade. É muito difícil tratar os aspectos de segurança 
corretamente, uma vez que em grande parte dos casos isso acaba 
gerando algum tipo de cerceamento no acesso a determinados 
serviços e aplicativos por parte do usuário." 

Paulo Alessandro, gerente de soluções da EZSecurity. inte
gradora especializada em segurança da informação e disponibi
lidade, complementa o debate afirmando que a explosão no uso 
dos dispositivos móveis que manipulam conteúdo conectado a 
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internet tornou-se algo inquestionável - todos já temos consci
ência, mas o impacto de tal prática ainda continua sendo uma 
pergunta, cujos modelos estatísticos e matemáticos não conse
guem responder. 

Ele explica que. com o surgimento de sistemas operacionais de 
alto desempenho e baixo consumo de recursos, como proces
samento, memória e plataformas de hardware cada vez meno
res e mais robustas, tornou-se mais viável e até mais necessário, 
o uso de aplicações para a substituição de operações cotidia
nas. "No caso dos usuários domésticos, o assunto abrange as 
redes sociais, grupos de compra coletiva e aplicações de faci
litação do dia a dia. Já no caso de usuários corporativos, isto é 
vinculado a uma empresa e esta mobilidade se estende para 
aplicações como CRM, ERP. EPM, BI e todas as siglas que forem 
possíveis", diz. 

1. EDUCAÇÃO GERA SEGURANÇA 

Se você é a empresa, eduque os seus colaboradores por meio 
de workshops e guias de referência rápida. Caso seja um usuá
rio doméstico, procure alguém que mostre os primeiros passos 
nesta nova plataforma, isso reduz consideravelmente as chan
ces de você ter problemas mais básicos; 

2. ANTIVÍRUS 

Antes de qualquer coisa, tenha em mente que estes dispositivos 
são computadores, portanto, tenha um antivírus instalado e atu
alizado sempre; 

3. CONCEITO "LOJAS DE APLICATIVOS" 

Procure optar por plataformas que possuem o conceito de "lojas 
de aplicações", ou seja, você somente instalará aplicativos que 
foram testados pelo fabricante do dispositivo ou do sistema 
operacional. O mesmo vale para empresas, crie sua própria loja 
interna de aplicativos, evitando assim que os usuários façam o 
download de aplicações que possam ser nocivas; 

4. BACKUP 

Realize sempre o backup dos seus dados no seu computador, 
seja pessoal ou profissional; 

5. DESBLOQUEIO DA INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS 

Os dispositivos homologados pelo INMETRO no Brasil possuem 
um contrato de bloqueio quanto à instalação de aplicativos de 
terceiros não autorizados em suas lojas e algumas pessoas rea
lizam procedimento de desbloqueio destes celulares ou tablets. 
o que permite a instalação de aplicações de comunidades 
alternativas. Não faça e não permita que seja feito este proce
dimento, embora você tenha a sensação de que irá depender 
de muito recurso para compra de aplicações. Historicamente, 
a maior parte destas é gratuita e cerca de 80% dos usuários que 
realizam este procedimento em seu primeiro dispositivo não 
repetem a ação nos próximos. 

6. SEGURANÇA 

No caso destes dispositivos, mais do que estar seguro sobre 
o que se instala, é preciso certificar-se quanto à segurança 
do conteúdo que se acessa, publica ou recebe. Muitos crimes 
hoje são cometidos uti l izando informações de auto locali
zação destes dispositivos, ou seja. quando você acessa o seu 
Facebook. por exemplo, tome o cuidado de não autorizar que 
ele publique a sua localização. Siga o mesmo conselho para 
todo e qualquer aplicativo; 
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7. SOFTWARE 

Utilize softwares para bloquear e/ou rastrear o dispositivo de 
forma remota, isto permitirá que. em caso de roubo ou perda, 
através de qualquer computador você possa efetuar o bloqueio, 
localização e, principalmente, apagar todas as informações que, 
por ventura, estiverem neste dispositivo; 

8. ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE 

Estes dispositivos sempre realizam atualização de software, seja 
do próprio sistema operacional ou de aplicativos instalados. 
Importante: somente realize estas atualizações dentro de redes 
confiáveis e protegidas. Existem muitos golpes para roubo de 
dados que se util izam destes procedimentos de atualização 
para instalar aplicativos que acabam por roubar informações; 

9. SENHAS 

Utilize senhas complexas e troque periodicamente. Um for
mato são senhas compostas por 12 caracteres combinando os 
especiais, como por exemplo, "alfa@1934#AC". No caso desta 
senha, a simples mudança da data no meio já permite alterar 
com frequência a combinação, mantendo a complexidade; 

10. VIDA SAUDÁVEL 

Por fim, falando um pouco menos de TI e se preocupando com 
o ser humano, lembre-se de não deixar que o uso destes dispo
sitivos torne-se um hábito pouco saudável. Nada de acessar no 
meio da madrugada deitado na sua cama, tente não atualizar a 
cada minuto suas informações. Precisamos de equilíbrio para 
ter os uma vida saudável. 
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Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 93, p. 54-58, nov./ dez. 2012.




