Cibersegurança é só hype, diz a Gartner
Patrick Budmar
Consultoria compara indústria da cibersegurança a esquema de Ponzi
Tudo o que já ouviu falar sobre a cibersegurança está errado, de acordo com John Girard,
analista e vice-presidente do Info Security and Privacy Research Center do Gartner.
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A mensagem da indústria é a de que devemos nos precaver contra tudo o que é “ciber”. Girard
discorda e disse isso durante o Gartner Security Summit, que acontece em Sidney, na
Austrália.
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“Nós continuamos a ouvir que a cibersegurança é um tema quente, o maior problema e
preocupação”, disse ele. “A questão é saber se é mesmo assim”.
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A resposta, de acordo com Girard, é que a maioria do que ouvimos sobre a cibersegurança é
“hype” ou material reciclado.
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“Há um subconjunto restrito de questões e soluções associados à cibersegurança que é
importante, mas não é algo que se aplica à maioria das empresas”, disse ele. Pode valer para
o governo e outras entidades especiais, mas mesmo assim é de lidar cautelosamente
nalgumas das áreas que são discutidas e recomendadas”.
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Girard admite que existe uma grande quantidade de dinheiro que está a sendo ganho nesta
área, que precisa ser questionada pelas pessoas antes da decisão de pagar.
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Ele acrescenta que muitas das atividades rotuladas de cibersegurança não só não são novas,
mas também podem ser práticas perigosas que não devem ser seguidas.
“A confusão em torno do termo é por si só uma ameaça, porque cria uma situação onde os
governos e as empresas entram em situações destrutivas e de confusão”, afirma o analista.
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Esquema com outro nome
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Quando a discussão é sobre “exploits” na TI, ela tende a centrar-se nos vírus e em malware.
No entanto, Girard considera que o espaço de cibersegurança também partilha semelhanças
com o esquema de Ponzi, criado por Charles Ponzi.
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O esquema de Ponzi funciona ao prometer recompensas desproporcionais ao que foi investido,
incentivando as pessoas a permanecerem no esquema com promessas de benefícios e
ameaças a quem sair. “Vários vendedores e de práticas em cibersegurança tendem a funcionar
da mesma forma”, disse Girard. “Assim que se envolve com elas, fica difícil sair e, nesse caso,
então, você vai estar realmente em apuros”.
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