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Grande volume de informações é o problema 
 
O volume de troca de dados no universo corporativo não pára de crescer. E não existe a menor 
possibilidade dessa enxurrada de informações ser reduzida no futuro. Pelo contrário, o fluxo de e-
mails, processos e pedidos já extrapolou o ambiente das empresas e agora transita com rapidez 
envolvendo clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores. Com tantos dados em circulação, 
prevenir-se contra ataques de hackers, vírus ou invasões exige, além de dinheiro, boa dose de 
gestão. 
 
A conclusão é unânime entre os executivos presentes na quarta edição da Conferência 
Internacional de Gestão Estratégica da Segurança da Informação e Segurança Corporativa 
(Security Week), em São Paulo. Com encerramento hoje, o encontro recebeu mais de 1,2 mil 
profissionais especializados em Segurança da Informação (SI). Além de conferências, workshops e 
palestras, o evento também recebeu 17 nomes internacionais.  
 
Um deles foi Michael Mesaros, diretor de produtos da Oracle. Segundo ele, recente pesquisa 
encomendada pela empresa indicou que 90% das organizações ouvidas detectaram falhas na 
segurança da rede corporativa nos últimos 12 meses. O mais preocupante é que 80% disseram 
ter tido pre juízos financeiros com o descuido e 74% citaram a Internet como principal porta de 
entrada para os ataques. "Isso confirma a necessidade de garantir a segurança de informações 
que são vitais para o negócio." 
 
Mesaros lembrou que a integração de mercados acelerou esse processo. "As empresas não lidam 
apenas com clientes finais. Há uma rede de parceiros, colaboradores e fornecedores que 
participam ativamente de seus negócios", disse. É crucial ter rapidez nas respostas para o 
restante dessa cadeia. "O que só é possível com a flexibilização dessa relação", completou, 
citando o acesso direto à rede da empresa como melhor forma de receber pedidos, acompanhar 
processos e confirmar entregas. 
 
Porém, é nesse ponto que está o problema. Ao facilitar o acesso, as organizações tendem a ficar 
vulneráveis a invasões. "A busca por esses e outros recursos, como a transmissão de vídeos em 
tempo real ou troca de mensagens de voz e dados acaba exigindo um cuidado maior para que não 
ocorram desvios", destacou o diretor de tecnologia da Juniper Networks, Sam Srivinas. 
 
Para minimizar esse risco, Mesaros, da Oracle, sugeriu a centralização das informações. "É criando 
apenas um ponto de contato que a empresa consegue gerir melhor o fluxo de dados", disse. O 
conceito ganhou o nome de Gestão de Identidade e já é usado pelos próprios funcionários da 
Oracle. "Com uma única senha, têm acesso a várias páginas da rede corporativa." 
 
Pela Cisco Systems, a novidade apresentada atende pela sigla SDN (Self Defending Network) ou 
rede de alto defesa. "Mas isso pressupõe que todo o sistema de segurança já esteja embutido na 
rede da empresa", frisou o gerente de produtos para segurança, Maurício Gaudêncio. Só assim, 
disse ele,  
 
será possível identificar, bloquear e paralisar qualquer tipo de invasão. No último ano, a Oracle 
dedicou cerca de US$ 500 milhões na elaboração e produção de novas soluções para segurança 
corporativa. 
 
O repórter viajou à convite da Juniper Networks  
 
 
 



Novos produtos na área surgem todos os dias  
 
Para se ter uma idéia do peso do mercado de segurança de redes corporativas, estimativa do 
Information Data Group (IDC), instituição conhecida por suas pesquisas na área tecnológica, 
calcula em US$ 15 bilhões o montante a ser movimentado em todo o mundo em 2005. Porém, 
com o avanço frenético da tecnologia, cabe questionar se o mercado tem condições de absorver 
tantos novos produtos que surgem ligados à segurança de redes.  
 
Afinal, será que as empresas estão realmente dispostas a pagar por equipamentos ou soluções 
que em pouco tempo estarão obsoletos? Na avaliação do diretor de segurança da Lucent 
Technologies para a América Latina, Nélson Corrêa, é papel da indústria pensar novas soluções, 
ainda que algumas tenham ligeira evolução em relação às antecessoras. "Faz parte do jogo do 
mercado, isso é inevitável", respondeu Corrêa. 
 
Segundo Corrêa, a Lucent trabalha em cima de pesquisas que indicam a necessidade de aprimorar 
a todo momento sua carteira de produtos e serviços. "Desse modo, conseguimos identificar e agir 
diretamente para resolver seus problemas", completou. "No México, a empresa de 
telecomunicações Alestra registrou retorno superior a 250% de seu investimento após investir em 
segurança de sua rede de dados", citou Corrêa. 
 
Já Maurício Galdêncio, gerente de produtos para segurança da Cisco Systems, reconheceu que 
algumas empresas sentem certa frustração por não conseguirem acompanhar a evolução de vírus 
e novas modalidades de ataques. "É claro que pensamos nisso, daí nossa preocupação em 
oferecer produtos ou serviços mais atualizados, mas que podem ser aplicados em equipamentos 
antigos, adquiridos anteriormente pela empresa", explicou o gerente de produtos. 
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