
Uma rede de
automação é muito
mais frágil que uma
rede convencional.
É mais difícil identificar
um ataque, pois esses
ambientes não têm
um monitoramento
contínuo”
MarceloBranquinho
Diretor-executivo da TI Safe

“Moacir Drska
mdrska@brasileconomico.com.br

Dos desktops aos smartphones,
dos tablets aos caixas eletrônicos,
hoje, poucos equipamentos esca-
pam das técnicas cada vez mais so-
fisticadas dos hackers. Agora,
uma outra frente começa a ser al-
vo das ações das gangues digitais:
as redes de automação industrial,
responsáveis pelo controle de li-
nhas de produção, e de serviços
de infraestrutura crítica, como a
distribuição de água e energia, e a
produção de petróleo e gás.

Com um arsenal que com-
preende desde armas cibernéticas
— supostamente criadas por go-
vernos — até vírus comuns, do ti-
po que infectam computadores do-
mésticos, esses ataques permi-
tem, por exemplo, que o hacker
controle remotamente uma plan-
ta nuclear, interrompa o forneci-
mento de energia em um municí-
pio, ou suspenda a produção de
uma linha de montagem. Diferen-
temente dos ataques convencio-
nais, o principal vetor de infecção
é o fato dessas estruturas estarem
muito expostas a terceiros — mal
intencionados ou não — que são
responsáveis, por exemplo, pela
manutenção das máquinas.

“Até pouco tempo, o número
de ataques nesses ambientes era
incipiente. No entanto, essa foi
uma das vertentes de ameaça em
segurança que mais cresceram
desde o fim de 2012”, diz Miguel
Macedo, diretor de canais e mar-
keting da japonesa Trend Micro.

Diante desse cenário, a Trend
Micro acaba de fechar uma parce-
ria com a brasileira TI Safe — inte-
gradora de segurança especializa-
da em redes de automação — para
oferecer pacotes de sistemas e ser-
viços de proteção voltados aos am-
bientes industriais e de infraestru-
tura crítica no mercado brasileiro.

A Trend Micro fornecerá siste-
mas criados especificamente pa-
ra esse segmento. Já a TI Safe res-
ponderá pela implantação dessas
tecnologias e pela estrutura co-
mercial de vendas e atendimento.
“Nós criamos a tecnologia, mas
não tínhamos a expertise para

atender esse tipo de cliente na
ponta”, afirma Macedo.

As redes de automação pos-
suem particularidades que as dife-
renciam das ditas redes corporati-
vas convencionais. “Até meados da
década de 90, essas redes eram
apartadas dos demais ambientes
das empresas e, por isso, os profis-
sionais responsáveis não precisa-
vam se preocupar com seguran-
ça”, diz Marcelo Branquinho, dire-
tor-executivo da TI Safe. Além da
falta de uma cultura de segurança,
outro desafio éarelaçãodasempre-
sas com as companhias que forne-
cem os equipamentos de automa-
ção. Esses fabricantes restringem a
instalação desoftwaresdeseguran-
ça,alegando queesses sistemas po-

dem afetar a configuração das má-
quinas. Essa abordagem inibe o in-
vestimento dos donos das plantas
industriais,quetememperderaga-
rantia e o suporte a essas máquinas.

O fato dessas redes controla-
rem serviços que exigem operação
ininterrupta é mais um fator agra-
vante, pois limita a atualização
dos sistemas de proteção, já que es-
se processo exige paradas progra-
madas no ambiente .

Diante desse quadro, a
TI Safe detectou 13
incidentes ape-
nas em sua
b a s e d e
clientes,
no in-
t e r -

valo de junho de 2008 até o fim de
2012. Em um desses casos, uma
planta de energia de uma siderúr-
gica brasileira teve seu parque de
automação de 180 computadores
contaminado por um vírus. A pro-
dução não foi afetada, mas duran-
te duas semanas, a companhia
não conseguiu enviar relatórios pa-
ra órgãos governamentais. “Por
conta desse atraso, a empresa so-
freu com multas extremamente
pesadas”, diz Branquinho.

O interesse por essa vertente no
país também foi atestado pela Trend
Micro. Recentemente, a empresa fez
uso de um honeypot — técnica na
qual um fornecedor simula um am-
biente vulnerável para atrair a aten-
ção dos hackers. Em apenas 18
horas, a ferramenta
que forjava um es-
trutura de au-
tomaçãode-
t e c t o u
mais de
30 ata-
ques.

Editora: Flavia Galembeck
flaviag@brasileconomico.com.br
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Os novos alvos
dos hackers
Serviços de infraestrutura, como distribuição de energia e de água, além de redes de

plantas industriais e de produção de petróleo e gás passam a ser alvo de ataques virtuais
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Nextel: demissões e reestruturação

Até pouco tempo,
o número de ataques
nesses ambientes era
incipiente. No entanto,
essa foi uma das
vertentes de ameaça
em segurança que
mais cresceram desde
o fim de 2012”
MiguelMacedo
Diretor da Trend Micro

A NII Holdings, que fornece serviços de telecomunicações sob

a marca Nextel na América Latina, vai cortar mais de 1,4 mil postos

de trabalho ( cerca de 25%), nos EUA. Com isso, espera economizar

entre US$ 50 milhões a US$ 55 milhões ao ano. A empresa também

lançará campanhas publicitárias e planos de preços agressivos,

como parte de sua reestruturação, iniciada em outubro. Reuters

Os ataques voltados aos
ambientes industriais e de
infraestrutura crítica
começaram a chamar atenção
em 2010, com a descoberta do
Stuxnet, vírus que atacou duas
usinas nucleares no Irã. O
responsável pela ameaça em
questão nunca foi identificado,
mas o ataque foi muitas vezes
atribuído a uma cooperação
entre os governos dos Estados
Unidos e de Israel. “O Stuxnet
foi o grande divisor de águas
nesse cenário de ameaças no
campo da automação. Foi a
primeira arma cibernética de
que se tem notícia que atacou
com sucesso uma
infraestrutura crítica”, diz
Marcelo Branquinho,
diretor-executivo da TI Safe.
“Desde então, surgiram outras
ameaças sofisticadas, como o
Flame e o Duqu”. Desenvolvido
especificamente para aquelas
duas plantas iranianas, o
Stuxnet trouxe uma série de
transtornos. Entre outros
danos, o vírus fez com que as
centrífugas das instalações
rodassem com uma velocidade
40% maior do que em uma
operação normal, o que abalou
a estrutura das usinas.

“

Divulgação

Oito empresas americanas da In-
ternet se uniram em uma campa-
nha por novos limites sobre como
os governos coletam informações
de usuários, em reação às preocu-
pações acerca da crescente vigi-
lância eletrônica.

As companhias — Google, Mi-
crosoft, Apple, Facebook, Twit-
ter, LinkedIn, Yahoo e AOL — di-
vulgaram uma carta aberta ao pre-
sidente dos Estados Unidos, Bara-
ck Obama, e ao Congresso norte-
americano pedindo reformas e res-
trições às atividades de vigilância.

Documentos vazados pelo ex-
técnico de inteligência Edward
Snowden revelaram que a Agência
de Segurança Nacional dos EUA
(NSA, na sigla em inglês) invadiu
e provavelmente teve algumas des-
sas companhias como alvo de es-
pionagem, o que levou Microsoft,
Google e Yahoo a aumentar o nível
de criptografia de seus dados.

Na carta, as companhias dizem
compreender a necessidade dos
governos em protegerem a segu-
rança de seus cidadãos, mas acre-
ditam que as leis e práticas atuais
precisam de reformas. “Em mui-
tos países a balança se inclinou de-
mais a favor do Estado e contra os
direitos individuais”, afirma tre-
cho do documento.

A campanha das empresas pela
reforma na vigilância dos gover-
nos detalha cinco preocupações
principais, incluindo a limitação
ao poder dos governos em coletar
informações de usuários, transpa-
rência sobre solicitações governa-
mentais e a prevenção à conflitos
entre governos. Obama dissenase-
manapassadateraintenção depro-
por uma reforma da NSA para asse-
gurar aos cidadãos norte-america-

nos que a privacidade deles não es-
tá sendo violado pela agência.

“Asegurançadosdadosdeusuá-
riosécrítica, razãopelaqualnósin-
vestimos tanto emcriptografiaelu-
tamos por transparência acerca de
solicitações por informações feitas
pelo governo”, diz um trecho da
carta replicado pelo presidente-
executivo do Google, Larry Page,
em sua página na Internet. “Isso é
afetado pela aparente coleta de da-
dos no atacado, de maneira secreta
e sem supervisão independente,
conduzidas por muitos governos
ao redor do mundo. É tempo de
uma reforma e pedimos ao governo
dos EUA que lidere este caminho.”

O grupo britânico que promove
acampanhaBigBrotherAssistasau-
dou a iniciativa e disse que as leis de
vigilâncianaGrã-Bretanha,nosEs-
tados Unidos e em muitos outros
países não estão mais aptas para a
erada Internet.“Esta declaração de
princípios, por algumas das maio-
res empresas do mundo, é um divi-
sorde águas que não podeser igno-
radoemqualquerpaísque seconsi-
dera uma democracia”, afirmou.

Em uma medida para acalmar
os usuários, a Microsoft afirmou
na semana passada que vai contes-
tar judicialmente qualquer tentati-
va por parte de agências de inteli-
gência dos EUA de acessar dados
de clientes empresariais estrangei-
ros sob o julgo de leis de vigilância
dos EUA. Com agências

TELECOM

EduardodeSousa/Divulgação

DavidPaulMorris/Bloomberg

LarryPage,presidentedo
Google, fazpartedogrupo

Carta com pedido de
reformas e restrições
à vigilância foi enviada
ao presidente dos EUA

Oito empresas de
tecnologia pedem
limites em vigilância
de governos

Stuxnet foi
o marco desse
tipo de ameaça

Na carta, as companhias
dizem compreender
a necessidade
dos governos em
protegerem a segurança
de seus cidadãos, mas
acreditam que as leis
e as práticas atuais
precisam de reformas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 dez. 2013, Empresas, p. 12-13.
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