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Constatações recentes em pesquisas feitas pela Trend Micro, a grande companhia de programas 
antivírus, mostram que os criadores de vírus estão se voltando para atos criminosos - uma 
tendência que poderá se tornar rapidamente uma grave ameaça para muitas empresas -, e as 
defesas disponíveis são poucas. 
 
Grandes companhias de tecnologia da informação (TI) estão se esforçando para desenvolver 
tecnologias de segurança melhores. A Microsoft colocou milhares de prog ramadores para 
trabalhar com questões de segurança. E o problema parece ter abraçado grandes setores da 
indústria de TI. Mas há dezenas de empresas iniciantes no Vale do Silício com tecnologias de 
segurança que poderão ajudar. O problema é que elas têm dificuldade para encontrar uma voz 
que se erga acima do barulho de mercado provocado pelas grandes vendedores estabelecidas de 
TI. 
 
A Cisco Systems tem feito das queixas sobre segurança um dos principais fatores na 
comercialização de seus equipamentos. Depois , há as empresas de segurança de TI, lideradas 
pela Symantec, Check Point Software e McAfee - todas com muito dinheiro para grandes 
campanhas de marketing. Microsoft, IBM, Hewlett-Packard (HP) e as outras grandes vendedoras 
de TI também contribuem para o alvoroço do marketing envolvendo a segurança. 
 
Numa tentativa de transpor essa barreira, três companhias iniciantes da área de segurança em 
computadores combinaram forças e lançaram um ataque a alguns dos maiores vendedores de TI. 
 
Elas acusam grande parte do "establishment" de segurança de TI de criar uma "falsa sensação" 
de segurança que expõe companhias e consumidores a níveis maiores de atos criminosos on-line. 
E desafiam os vendedores estabelecidos a permitirem um teste de laboratório independente para 
avaliar se seus produtos são mesmo tão seguros quanto eles apregoam.  
 
As empresas que lançaram o desafio são a Imperva, NetContinuum e Teros. Shlomo Kramer, 
principal executivo da Imperva, é um dos fundadores da Check Point, a maior vendedora 
americana de sistemas que impedem o acesso de usuários não-autorizados a redes privadas, 
conhecidos como "firewalls". 
 
Os presidentes executivos das três companhias estão preocupados com o problema dos 
aplicativos de segurança. Embora o perímetro da maior parte das emp resas seja protegido por 
"firewalls", é menor a proteção contra os programas que exploram aplicativos de TI e roubam 
dados com finalidades criminosas. Eles afirmam que os sistemas de aplicativos de segurança 
precisam cumprir certas exigências mínimas. "Acreditamos que esses mínimos não estão sendo 
cumpridos por muitos vendedores, apesar do marketing que eles fazem reforçar muito essa 
proteção. O resultado é uma falsa sensação de segurança que expõe consumidores e corporações 
a um risco maior de roubos de identidade e outras ameaças parecidas de perda de dados", dizem 
eles. A ICSA Labs, um laboratório independente, vai testar produtos de aplicativos de segurança e 
ajudar a estabelecer padrões mínimos. 
 
Será interessante ver se essa abordagem para estabelecer um padrão mínimo vai funcionar. Eu 
penso que há uma necessidade muito forte de alguma clareza no espaço da segurança de 
computadores. O setor não faz um bom trabalho em ajudar os clientes a tomarem ciência de qual 
é o volume mínimo de proteção necessária. Existe uma série desconcertante de soluções e se 
você der ouvidos ao setor, terá a impressão de que parece nunca haver um fim no volume de 
dispositivos de segurança que precisa instalar em seu computador. "Há opções demais e não 
conseguimos avaliar adequadamente os produtos e o que eles alegam fazer", diz um executivo da 
área de TI de um grande banco da Califórnia. 
 



Iniciantes questionam o marketing das gigantes  
 
A Symantec, maior companhia independente de softwares de segurança do mundo, parece estar 
confundindo ainda mais as coisas ao introduzir um novo termo. Recentemente ela anunciou que a 
"integridade da informação" será usada para descrever seus produtos e serviços de segurança. A 
Symantec também está alavancando o fator medo com um serviço que pode avaliar o risco de 
segurança para uma companhia. Vários fatores são computados e a Symantec vai fornecer um 
relatório que identifica todos os riscos e a maneira de lidar com eles. O serviço também identifica 
as potenciais obrigações legais que a organização poderá enfrentar. 
 
Me pergunto se as companhias poderão passar por cima de tal relatório para evitarem se expor a 
mais obrigações legais - sendo alertadas dos potenciais problemas de segurança e depois não 
lidando com esses problemas de maneira adequada. 
 
As táticas assustadoras que as companhias de segurança usam parecem afugentar as empresas. 
A questão da segurança é um grande problema, mas não é de nenhuma ajuda criar uma 
mentalidade do tipo "o céu está desabando". Esse tipo de situação nunca é boa para os mercados. 
Nos anos 80 e 90, referia-se a ela pela sigla FUD - de fear, uncertainty e doubt (medo, incerteza e 
dúvida). 
 
IBM, Microsoft e outras grandes vendedoras de TI já foram acusadas muitas vezes de praticarem 
FUD em benefício próprio. Isso porque o FUD confunde os compradores, dando aos maiores 
vendedores de TI tempo para levar ao mercado seus próprios produtos antes dos competidores 
menores. 
 
Mas o FUD no mercado de segurança de computadores obviamente tem conseqüências mais 
sérias. Ele pode impedir a aplicação a tempo de medidas de segurança eficazes por corporações e 
consumidores com graves conseqüências. E a situação está piorando na medida em que os atos 
criminosos baseados em vírus crescem em número. 
 
Nós já sabemos que os criadores de vírus se movimentam mais rapidamente que as companhias 
de segurança de computadores. Quando um vírus de disseminação rápida é detectado, pode levar 
horas até que as defesas de segurança sejam atualizadas para bloqueá-lo. Grandes "surtos" são 
percebidos porque os programas dos vírus se endereçam em grandes números para os usuários 
de outros computadores. E os criadores de almejam essa atenção. 
 
Mesmo assim, com programas espiões, vírus troianos e outros programas malignos, não há um 
enorme tráfego na internet para alertar sobre um "surto". Seus criadores querem ser furtivos. Sua 
recompensa é medida em termos monetários, não em atenção da mídia. É por isso que o combate 
nesta próxima fase da guerra da segurança em TI será bem mais difícil. E isso sem o fator FUD.  
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