
m dezembro de 2006, o grupo 
varejista TJX, que possui mais 

de duas mil lojas nos Estados Uni
dos, foi vítima de um dos maiores 
vazamentos de dados de todos os 
tempos. Na ocasião, informações 
de 94 milhões de clientes, incluindo 
números de cartões de crédito e de 
débito, foram parar nas mãos de cri-
minosos virtuais. 0 prejuízo causado 
por este episódio girou em torno de 
US$ 68 milhões. 

Este exemplo ilustra o quão desa
fiador é lidar com o crescente fluxo 
de informação de uma empresa e o 
quanto ela pode estar suscetível a 
ataques deste gênero. Em uma época 
onde os gigabytes já foram superados 
pelos terabytes, é imprescindível que 
companhias de todos os portes olhem 
com atenção para o armazenamento 
e a segurança dos seus dados, seja de 
clientes, de produtos ou financeiros. Afinal, 
transtornos como o enfrentado pela TJX podem 
acontecer com qualquer um, gerando prejuízos, 
sérios problemas de credibilidade e até falências. 

Pesquisa divulgada no final do ano passado 
pela empresa de tecnologia Terremark, do grupo 
Verizon, mostrou que o setor de varejo ainda é 
um dos alvos favoritos de criminosos por conse
quência de sistemas vulneráveis e pelo grande 
número de transações financeiras realizadas. 

Das aproximadas 330 violações de dados deste 
setor registradas nos últimos dois anos, 264 
ocorreram com empresas de médio porte. 

Dividindo por t ipos, 3 1 % dos ataques 
ocorreram por exploração de senhas simples 
e fáceis de serem adivinhadas, revelando 
que esta prática nem sempre demanda alta 
sofisticação. As invasões envolvendo a ins
talação de malware (softwares maliciosos) 
responderam por 24% dos casos. Os e-mails 
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vação deve mensurar os chamados eventos de 
catástrofes, que podem envolver desde ataques 
virtuais até questões físicas, como furto do 
servidor, curto circuito ou incêndio. 

No armazenamento em servidores internos, 
qualquer uma destas situações pode gerar sé
rios problemas de operação caso determinados 
requisitos não sejam seguidos. A começar pelo 
backup, que nada mais é do que uma cópia de 
segurança das informações mais importantes 
contidas no servidor. Elas podem ser transferi
das para um CD, DVD, disco rígido externo ou, até 
mesmo, para um ambiente fora da empresa via 
internet - em estruturas terceirizadas. No caso 
de um eventual problema, essas informações 
podem ser prontamente resgatadas. 

Para o diretor-geral da Altermedios Techno
logies, Paulo Navarro, o backup é um procedi
mento básico, mas extremamente importante 
e que deve ser seguido à risca pelas empresas. 
"É preciso haver uma rotina para que esta cópia 
não seja esquecida de ser realizada. Inclusive, 
dependendo da forma como ela é feita, é possí
vel programá-la automaticamente. Mas o ideal é 
que o backup seja on-line", afirma o especialista. 

Navarro chama a atenção para o conceito 
de redundância, que consiste em garantir a 
disponibilidade das informações caso algum 
componente falhe. Neste caso, por exemplo, 
os dados que são acondicionados no servidor 
devem ser replicados/espelhados em dois ou 
mais discos rígidos. Se um deles deixar de 
funcionar por algum motivo, automaticamente 
outro entrará em funcionamento para garantir 
a acessibilidade dos dados. "Até a fonte de 
energia do servidor tem que ser redundante. 
Se uma queimar, a outra garante o seu funcio
namento", ressalta. "Esse conceito também 

se aplica à conectividade. Ter duas ou mais 
conexões de internet reduz a probabilidade de 
perda de comunicação com o servidor." 

Para a estruturação de um projeto que ga
ranta a disponibilidade e segurança das informa
ções, Navarro cita uma metodologia conhecida 
como Single Point of Failure (Spof) ou Ponto 
Único de Falha, que identifica gargalos e prevê 
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possíveis ocorrências de falhas que possam 
gerar transtornos. Por isso, quando se fala em 
tecnologia e processos que envolvem certo grau 
de complexidade, é importante que pequenos, 
médios e grandes varejistas contem com o 
respaldo de empresas de Tl especializadas. "É 
preciso evitar ao máximo a perda de informa
ções. Hoje, diante de tantas obrigações fiscais, 
por exemplo, imagine o transtorno que uma rede 
supermercadista poderá enfrentar caso venha 
a perder seus dados contábeis." 

Serviços e soluções estão bem mais aces
síveis aos pequenos varejistas. Também há a 
alternativa de terceirização da área de Tl no 
formato de associativismo com outros super-
mercadistas, conforme sugere o diretor de Tec
nologia da PromonLogicalis, Julian Nakasone. 
"Os pequenos podem tirar proveito da união 
para viabilizar a contratação de um suporte 
especializado que pode fazer toda a gestão de 
Tl da empresa. Como os grandes estão cada vez 
mais protegidos, os criminosos virtuais tendem 

a direcionar sua atuação para 
pequenos e médios varejistas, 
que geralmente estão mais 
vulneráveis. Vale se preparar." 

Progressão contínua 
Para empresas que possuem 
uma grande quantidade de 
informações armazenadas 
e que preveem um aumento 
gradativo deste fluxo em mé
dio prazo, há soluções mais 
robustas, como o storage, que 
possui alta capacidade de ar
mazenamento. Este hardware 
(equipamento) pode aceitar 

diversas conexões de servidores e, por conter 
vários discos, cumpre com eficiência o papel de 
realizar a redundância das informações. Uma 
vez implantado, ele divide as funções com o 
servidor, que passa a ter como principal tarefa 
o processamento das informações. 

Quem já usufrui dos benefícios deste equipa
mento é a Coop, que possui 28 lojas em São Pau
lo. A empresa acaba de realizar uma importante 
reestruturação na área de Tl. A cooperativa, que 
até pouco tempo utilizava sete racks (armários 
que abrigam os servidores e storages), utiliza 
agora apenas meio rack e com uma capacidade 
muito maior de processamento e armazenamen
to, que alcançou os 64 terabytes. De acordo com 
o consultor de Tl da Coop, Marcio Feres, toda a 
reestruturação demandou um investimento de 
R$ 800 mil - entre sistemas e hardwares. "São 
oito anos de dados armazenados e agora a Coop 
tem mais três anos pela frente de boa perfor
mance e condições de expandir ainda mais a sua 
capacidade de armazenamento", afirma Feres. 

Armazenamento externo 
Outro passo possível de ser dado por varejistas 
de todos os portes é o armazenamento de dados 
em ambientes externos, conhecidos como data 
centers, que são estruturas projetadas para 
abrigar milhares de servidores e bancos de da-
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dos. "Ao contratar os serviços 
de um data center, o varejista 
passa a ter acesso ao que há 
de mais moderno em termos de 
armazenamento e segurança e 
elimina diversos custos", apon
ta Navarro, da Altermedios. 

Armazenar informações 
em ambientes externos é uma 
realidade cada vez mais co
mum em diversos setores da 
economia, inclusive no varejo. 
Um data center tem a capaci
dade de processar uma grande 
quantidade de informação e é 
ideal para hospedar servidores 
responsáveis por sites e dados que precisam 
ficar disponíveis a todo momento, conforme 
explica o diretor de Processos e Tecnologia da 
Alog, Victor Arnaud. A empresa possui três data 
centers nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo 
e Barueri (SP) e atende 1.400 clientes. 

"A redução de custos é significativa, já que a 
empresa contratante terceiriza não somente o 
gerenciamento, como a mão de obra envolvida, 
os equipamentos e, até mesmo, espaço físico e 
energia elétrica. Além disso, a empresa ainda 
tem a garantia de atuar com tecnologia de pon
ta, de alta disponibilidade e nível de serviço", 
esclarece Arnaud. 

Para as pequenas empresas, essa é uma opor
tunidade de contar com toda a tecnologia que as 
grandes companhias utilizam, pagando somente 
pelo espaço condizente com a sua necessidade 
de utilização. Para completar, os clientes contam 
com suporte técnico 24 horas por dia. 

O diretor da Alog ainda ressalta a seguran
ça que envolve a operação de um data center. 
Em termos virtuais, essas estruturas contam 
com avançadas soluções para prevenção de 
ataques e controle de acesso e ainda garantem 
a redundância de energia e conectividade. Tais 
ambientes também possuem diversas camadas 
de segurança física, que impedem o acesso de 
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quando o consumo é alto e as pessoas compram 
muito pela internet." 

Felizmente, as empresas têm à disposição 
diversas soluções de segurança virtual, que 
vão desde ferramentas básicas até produtos 
mais robustos. Hoje, ter um antivírus é algo 
extremamente básico. Neste caso, vale ficar 
atento às constantes atualizações, visto que a 
maior parte dos vírus tem por objetivo roubar 
dados cadastrais e, especialmente, financeiros. 
O mercado também oferece diversas opções de 
anti-malware, que são programas que combatem 
softwares maliciosos, e os anti-spyware, voltados 
à proteção contra diversos programas espiões. 

Há também os famosos firewalls, que evitam 
que ameaças provenientes da internet afetem 

a rede da empresa. Eles são voltados para a 
prevenção de ataques e controle de acesso e 
podem ser encontrados em forma de software 
ou hardware. Novamente neste caso, vale con
tar com um respaldo técnico profissional para 
adotar as soluções mais adequadas ao modelo 
de negócio praticado. 
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Para o especialista em 
segurança da Symantec, 
Luiz Faro, também é im
portante que as empresas 
adotem uma solução de 
criptografia. Esta tecnolo
gia codifica uma informa
ção e, para decodificá-la, 
faz-se necessário um có
digo ou chave eletrônica. 
"É possível cr iptografar 
arquivos, pastas, e-mails 
e até dispositivos móveis, 
como laptops, tablets e 
celulares. A proteção não 
pode se restringir a quatro 
paredes. Ela também tem 
que ser móvel", defende Faro. "Além disso, vale 
criptografar, inclusive, tudo o que é transmitido 
para o data center." 

"Vale atentar-se, inclusive, aos serviços 
utilizados em nuvem, que também contam com 
soluções de proteção contra ataques. Outro 
ponto são as redes wirelles [internet sem fio], 
pois é possível limitar quais dispositivos podem 
se conectar a elas. Para este quesito, o padrão de 
criptografia deve ser alto", orienta o analista sê
nior de Malware da Kaspersky, Fabio Assolini. O 
especialista também observa a importância das 
empresas terem uma política de segurança da 
informação que defina procedimentos claros de 
acessibilidade e utilização dos dados (veja boxe). 

Ampla oferta 
Opções de ferramentas e serviços de se
gurança virtual não fal tam. Neste pacote, 
incluem-se soluções voltadas à segurança do 
perímetro da rede e outras dedicadas à inte
gridade de sistemas específicos, como banco 
de dados, por exemplo. Há ainda aplicativos 
que previnem roubos de informações por 
pessoas internas, bloqueando, por exemplo, 
a transmissão de arquivos para pen drives, e 
impedindo o envio de e-mails confidenciais 
por pessoas não autorizadas - para enviá-los 
há procedimentos específicos. 

Do lado dos serviços, o líder de consultoria 
para o setor de varejo da IBM Brasil, Alejandro 
Padrón, alerta sobre a importância de a empresa 
contar com uma gestão de riscos, onde perio
dicamente realiza-se um check-list para ver o 
nível de vulnerabilidade do servidor e da rede. 
"Nesse caso, alguns procedimentos, como simu
lações de ataques, são realizados para testar a 
segurança virtual da empresa", explica. A IBM, 
inclusive, é mais um exemplo de companhia que 
disponibiliza serviços de data center. Dos quatro 
maiores varejistas do Brasil, três são clientes da 
empresa. Um deles é o Grupo Pão de Açúcar, que 
concentra os sistemas de todas as bandeiras do 
grupo no data center da IBM desde 2008. 

A gaúcha Decision IT também tem sua 
contribuição a dar. A empresa trouxe recente
mente ao Brasil o DataPeers, uma solução que 
promove um embaralhamento das informações 
contidas em um banco de dados, inviabilizan
do qualquer desvio de informação. "Grande 
parte dos roubos de informações provém de 
funcionários e terceiros. Com esta ferramenta, 
os dados reais são transformados em dados 
fictícios", explica o diretor de Novos Negócios, 
Luiz Agnelo Franciose. "Com isso, um teste 
simples realizado pela equipe técnica em um 
programa de envio de mala direta, por exem
plo, não deixará mais os dados cadastrais dos 
clientes vulneráveis." 
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Text Box
Fonte: Superhiper, São Paulo, ano 39, n. 440, p. , feb. 2013.




