
Decreto desapropria área para oleoduto

As ferramentas
tradicionais não
reconhecem os novos
malwares. A estratégia
de segurança passa por
revisão dos gastos com
prevenção,
monitoramento e
resposta aos ataques”

O brasileiro é muito
criativo na criação de
malwares, por isso, a
empresa vai investir em
laboratório para
analisar o crime local.
A ideia é ser um centro
para a América Latina,
O Brasil é o pólo”

MarcosNehme
diretor da divisão técnica para AL

MarcelBakker
diretor de vendas Brasil e Cone Sul

A presidência da República desapropriou uma área de 2,953 milhões

de metros quadrados para a construção de oleodutos do Complexo

Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). O decreto, que declara

utilidade pública e desapropria a área, foi publicado ontem no Diário

Oficial da União. A faixa de terra inclui partes das cidades de

Guapimirim, Duque de Caxias e Magé. ABr

“

“

Por mais de vinte anos, a
empresa americana de
segurança da informação
promoveu um concurso que
desafiou os hackers do mundo,
o RSA Challenge Numbers.

Os prêmios para quem
desvendasse a criptografia
poderiam chegar a US$ 200
mil. O valor pago era
proporcional à dificuldade e
ao algoritmo da chave
criptográfica. Os cheques
começavam em US$ 10 mil.

Um desses desafios
promovido pela empresa, o
DES Challenge levou 22 horas e
15 minutos para ser resolvido
pela Fundação Electronic

Frontier em parceria com a
distributed.net, em 2003. O grupo,
que reunia cientistas,
programadores e usuários, levou
quatro anos estudando como
decifrar o algoritmo RC5-64.
Tanto empenho valeu a pena e
eles embolsaram um cheque US$
10 mil. Foram usados dez mil
computadores na empreitada.

O desafio foi criado em 1997 e
tinha como objetivo verificar a
força de algoritmos simétricos,
tais como DES e RC5, com
tamanhos variados de chaves.

A empresa foi fundada por três
professores do MIT, Ronald Rivest,
Adi Shamir e Leonard Adleman,
cujas iniciais nomeiam a empresa.

JonasPereira/Senado

Azar de uns, sorte de outros. O
Brasil já figura entre os cinco paí-
ses que mais tiveram empresas ata-
cadas pela internet ao redor do glo-
bo. Nos últimos dois meses, de
acordo com Relatório de Fraudes
Mundial da RSA (divisão de segu-
rança da informação da EMC), fo-
ram 51.249 ataques de phishing
no mundo registrados pela empre-
sa, 4% deles, no Brasil. Pensando
em atender a este mercado, a RSA
terá um centro anti-fraude no
país. A empresa já conta com um
laboratório similar em Israel.

A ideia é utilizar o Centro de
Pesquisas e Desenvolvimento de
Big Data que a EMC está cons-
truindo no Parque Tecnológico
do Rio, com investimento de US$
100 milhões. “O brasileiro é mui-
to criativo na criação de malwa-
res (softwares maliciosos), por is-
so, a empresa vai investir em um
laboratório para analisar o crime
local. A ideia é ser um centro pa-
ra a América Latina, mas o Brasil
funciona como pólo”, adianta
Marcel Bakker, diretor de vendas
Brasil e Cone Sul da RSA.

A empresa de segurança da in-
formação já tem diversos clientes
no Brasil, principalmente de seto-
res como governo, telecomunica-
ções, financeiro e de saúde, e vê o
país como um mercado importan-
te. “Praticamente dobramos o nos-
so número de funcionários, no úl-
timo ano”, destaca Bakker.

Segundo Marcos Nehme, dire-
tor da divisão técnica da RSA pa-
ra a América Latina, a condição
econômica e exposição social do
Brasil com os grandes eventos
que sediará a partir deste ano,
além do crescimento do uso de
plataformas móveis, como smar-
tphones e tablets, e redes sociais
influenciam o aumento do núme-
ro de tentativas de fraude.

Nehme ressalta, porém, que é
crescente por aqui, como no resto
do mundo, a conscientização das
empresas da importância de apli-
car corretamente os investimen-
tos em segurança da informação.

“A maior parte das empresas
ainda emprega 80% do orçamen-
to em prevenção, 15% em monito-
ramento e 5% em respostas, mas
as ferramentas tradicionais não
reconhecem os novos malwares,
tornando os gastos não efetivos.
A estratégia de segurança passa

pela conscientização e reprioriza-
ção dos gastos: 33% para cada
uma das áreas”, explica.

Os executivos destacam que
neste ponto, a RSA entra com seus
produtos inovadores. “Criar multi-
camadas de incidente é muito im-
portante”, diz Nehme. De acordo
com ele, esse sistema passa por
três pilares: entendimento do ris-
co de cada incidente, criação de
controles rápidos e inovação.

“Aí entra, por exemplo, o RSA
Security Analytics, que habilita
a empresa a contextualizar sua si-
tuação e ver suas tendências pa-
ra futuros ataques. Somente com
a análise do comportamento po-
de-se identificar possíveis amea-
ças, diz Nehme.

Segundo ele, é ainda crescente
o número de ataques no mundo
móvel, principalmente nos apare-

lho com os sistemas operacionais
iOS da Apple e Android, do Goo-
gle. “Entretanto, os dispositivos
com Android são alvos de mais ata-
ques, por ser um software mais fle-
xível para a criação de aplicativos.
Com a crescente utilização de dis-
positivos móveis no dia a dia, a
preocupação com proteção e pre-
venção é crescente”, explica.

Nehme ressalta, entretanto,
que os anti-vírus devem ser ex-
tintos em breve, pois só podem
ser utilizados contra ameaças já
existentes e, atualmente, há a
criação de vírus que podem ata-
car no mesmo dia.

“A avaliação dos aplicativos bai-
xados deve levar em consideração
a idoneidade da empresa desenvol-
vedora, o que pouca gente obser-
va, além das avaliações de outros
usuários”, completa Bakker.
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RSA terá laboratório contra
softwares maliciosos no Brasil

FernandoSouza

Empresa desafiava hackers

COMPERJ

As empresas nacionais já ocupam a quarta posição no ranking mundial das mais invadidas por hackers
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