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Internet em banda larga, aplicações móveis pelo celular, voz sobre IP, Wi-Fi, WiMAX, redes Mesh. 
A variedade de soluções e tecnologias disponíveis atualmente para o acesso às redes modificou o 
cenário corporativo de forma definitiva. Hoje é quase impossível encontrar uma grande empresa 
com uma estrutura 100% com pontos fixos de acesso aos sistemas, nos quais os funcionários 
usam somente o desktop instalado há anos em sua mesa. 
 
Para as corporações, o cenário é cada vez mais complexo e desafiador, pois, à medida que 
oferecem novos meios de acesso às redes dentro ou fora da companhia, garantindo agilidade, 
redução de custos e aumento de produtividade, as empresas também expandem na mesma 
proporção o número de ameaças à segurança da rede, já que o acesso é feito de múltiplas 
formas, com interfaces diversas e agentes que não possuem necessariamente uma relação oficial 
ou formal com a organização, como as equipes terceirizadas, por exemplo.  
 
Por tudo isso, não é a toa que grande parte dos estudos feitos por empresas de pesquisas como 
Gartner e IDC aponta a segurança como uma das três maiores preocupações dos CIOs hoje em 
dia.  
 
No entanto, o que pode parecer uma nuvem negra para uns, é o pote de ouro no fim do arco-íris 
para outros. É o caso dos fornecedores de equipamentos para redes, que enxergam à sua frente 
um novo mercado, com imensas oportunidades de ampliar o portfólio de soluções - atrativas 
também para aquelas empresas que já fazem parte de sua base de clientes. 
 
Tradicionais fornecedores como Enterasys, Juniper, Cisco, Lucent e Nortel já se posicionaram de 
forma estratégica para atender a esse mercado, que de acordo com estudo divulgado pela 
Forrester Research no fim de 2004, segue a tendência de convergência vista em outros setores. 
Para o instituto, o uso de dispositivos de segurança isolados, como firewall, anti-vírus e sistemas 
de identificação de intrusão (IDS), deve ser substituído, ao longo do tempo, por um sistema 
integrado de segurança nas redes.  
 
Para que esses sistemas sejam implantados com sucesso, o estudo sugere a criação de uma 
política de segurança integrada aos dispositivos tradicionais e um gerenciamento que faça, de 
forma unificada, a monitoração das redes fixas e móveis. É exatamente aí que entra a 
participação das grandes fabricantes. 
 
Para Sam Srinivas, CTO da Juniper Networks que esteve no Brasil em março, a infra-estrutura das 
redes tem de se tornar cada vez mais complexa para suportar todas as necessidades de 
segurança. "Esse não era um problema há três anos, mas é hoje", explica o executivo.  
 
O especialista alerta que quando alguém acessa o site do banco em casa e logo depois deixa seu 
filho baixar um jogo aparentemente inofensivo pode instalar um software que ficará escondido até 
o próximo acesso à rede corporativa. "É nesse momento que a ameaça passa para a rede, através 
de um canal seguro, autenticado por um usuário válido que usou o laptop em casa e não tinha 
nenhuma intenção maliciosa", descreve Srinivas. 
  
De olho no filão de segurança, a Juniper aposta tanto na oferta de recursos já inseridos nos 
equipamentos, no caso roteadores, quanto em soluções integradas. Para completar sua 
experiência, bastante forte no atendimento às operadoras, a Juniper adquiriu no ano passado a 
NetScreen, empresa que ocupava o segundo lugar na oferta de ferramentas de segurança para 
corporações - o que parece ter sido uma ação acertada, já que a companhia encerrou 2004 com 
receitas globais de 1,3 bilhão de dólares, dos quais um terço vieram da área. "Acreditamos que 
somos capazes de resolver os dilemas atuais de segurança porque conhecemos muito bem a 
estrutura das redes e não somos apenas provedores de soluções pontuais", enfatiza o CTO. 



A visão da companhia também é baseada no apoio ao movimento de criação das Infranets, 
suportado por empresas como AOL, British Telecom, France Telecom, Ericsson, Lucent, IBM, HP e 
Oracle, entre outras. "Infranet é uma rede que combina o alcance da internet com o desempenho 
e a segurança das redes privadas para suportar todos os tipos de comunicações", explica Srinivas. 
O novo modelo de rede é composto por sistemas robustos de IP, padrões abertos e ambientes 
seguros. Enquanto não se torna realidade, a Juniper segue com a venda de soluções.  
 
A Enterasys, uma das mais bem avaliadas pelo estudo da Forrester para atender às novas 
demandas das redes, desenvolve sua estratégia de segurança desde 2002. Atualmente essa visão 
está consolidada nas Policy Enable Networks (PEN), que de acordo com Antonio Mariano, diretor 
de engenharia da companhia, são redes com características avançadas de segurança. "Nesse 
modelo, o administrador não trata mais com bits e bytes, mas com o cadastro de uma política, 
com fatores de segurança e qualidade para cada equipamento da rede. Depois de definida as 
características de cada um deles, o software faz o trabalho de forma automática", explica.  
 
Nesse modelo de rede segura, segundo Mariano, existe uma inteligência inserida capaz de 
identificar cada usuário e quais serviços ele acessa, o que possibilita a adoção de perfis 
customizados. Além disso, essa rede também estende os mesmos recursos de segurança a todos 
os pontos de telefonia IP. "Geralmente, o administrador esquece de garantir a segurança naquele 
ponto, mas não deve, porque também é uma porta para a rede de dados", alerta o executivo. 
 
As PEN já estão em funcionamento nos clientes da Enterasys, tanto no exterior como no Brasil. 
Além disso, a empresa garante que as normas e padrões seguidos possibilitam que as soluções 
funcionem com equipamentos de outras fabricantes. Recentemente, a Enterasys fechou uma 
parceria com a Lucent para a oferta conjunta de soluções de segurança e serviços de consultoria. 
Mariano conta que as empresas já identificaram 50 clientes interessados na América Latina e que 
pelo menos 20 deles devem fechar negócio nos próximos três meses. "Principalmente na área 
financeira e de telecom, onde a atuação da Lucent é bem forte", antecipa o diretor. 
 
Parcerias, investimentos e aquisições 
 
 
Como não poderia ficar de fora, a Cisco também preparou suas armas para conseguir abocanhar 
uma fatia desse mercado. A estratégia da empresa, nomeada Self Defending Networks, recebeu 
investimentos de 500 milhões de dólares em 2004 dos 3,5 bilhões de dólares destinados à 
pesquisa e desenvolvimento pela gigante de redes no ano passado.  
 
 
No Brasil, de acordo com Rafael Steinhauser, diretor-geral da fornecedora, a área cresceu mais de 
30%. Globalmente, as receitas com segurança representam mais de 1 bilhão de dólares em 
vendas, o equivalente a 5% do faturamento global. "Neste ano queremos investir cerca de 15% 
de nossa fatia total de P&D, estimada em 3,3 bilhões de dólares, na consolidação da estratégia de 
segurança", conta Steinhauser. 
 
A visão da Cisco para segurança segue uma analogia do corpo humano. Se a rede é um 
organismo, a boca é a porta de entrada. Você pode até tentar fechar a boca para se defender, 
mas isso pode fazer você morrer de fome. "A idéia e fazer com que os roteadores e switches 
tenham autonomia para tratar o ponto infectado e coloquem o vírus automaticamente para fora. 
Todo elemento da rede deve ser capaz de se auto-defender", explica o executivo. 
 
A estratégia foi lançada mundialmente em fevereiro, chegando ao Brasil em março. Aqui, a 
fabricante já conta com 30 parceiros qualificados e a meta, segundo informa Steinhauser, é 
encerrar 2005 com 50 empresas capacitadas a oferecer as soluções. Nessa lista estão nomes 
como Network Associates, Symantec, Trend Micro, IBM, Microsoft e ISS.  
 



"Essa visão não foi criada a partir do nada. Desde 2002 estamos trabalhando nessa direção e no 
ano passado conseguimos integrar todos os elementos necessários", destaca o diretor. A 
integração, desenvolvida nos últimos dois anos, incluiu além das parcerias e dos investimentos 
em novas soluções, a aquisição de nada menos do que seis empresas de segurança. 
 
Seguindo a linha das parcerias, a Nortel anunciou no fim do ano passado uma aliança com a 
Symantec, para o desenvolvimento conjunto de novas soluções que integrarão a experiência da 
fabricante canadense em analisar o tráfego das redes com a tradição da Symantec em soluções 
de segurança.  
 
De acordo com o presidente da empresa, Rodrigo Abreu, esse não é mais um acordo pontual, mas 
uma iniciativa concreta de desenvolvimento. "Nossa idéia é oferecer os primeiros produtos 
comercialmente ainda no primeiro semestre", conta. 
 
Para ele, o diferencial da Nortel nesse mercado é a presença em ambientes críticos de operadoras 
e corporações em todo o mundo. "Além disso, a própria rede da Nortel serve como referência, 
pois estamos presentes em 150 países com mais de 13 mil funcionários acessando as aplicações 
remotamente. Trafegamos 33 milhões de minutos de voz e 1,1 terabytes de dados nessa 
estrutura", conta o executivo. 
 
O interesse da Nortel por segurança surgiu para atender às demandas da sua própria rede. A 
partir daí, a empresa começou a oferecer soluções ao mercado. "Hoje temos mais de 160 milhões 
de usuários de diversas corporações acessando VPN IP da Nortel. A Telemar é uma delas", revela 
Abreu, acrescentando que no Brasil não faz muito tempo que as empresas vêem os fornecedores 
de redes como provedores de segurança. "Mas essa é uma das áreas onde prevemos um 
crescimento acelerado", avisa. 
 
Se do lado das fabricantes a tendência de adquirir empresas ou fechar parcerias é intensa, do lado 
dos clientes o nível de investimentos na área ainda não é tão grande, afirma Nelson Correia, líder 
de práticas de segurança da Lucent para a América Latina e Caribe. Um levantamento feito pela 
companhia estima que do total investido em TI pelas empresas da Europa e da Ásia, entre 10% e 
15% são direcionados à segurança. "No Brasil e na América Latina esse número não ultrapassa os 
5%", revela. 
 
Na avaliação do executivo, o mercado latino-americano ainda está comprando caixas de 
segurança, sem pensar de uma forma macro. "Não adianta vender apenas uma caixa quando o 
correto é tentar descobrir qual a melhor solução para as necessidades de toda a rede. Por isso, 
apesar dos avanços, ainda temos um longo caminho a percorrer por aqu i", conclui Correia. 
  
Ameaças em potencial 
- Pontos de acesso utilizados por funcionários para criar pequenas redes locais dentro da rede 
corporativa 
- Senhas desprotegidas 
- Chaves de encriptação estáticas 
- Funcionários "amigáveis", que deixam terceiros acessar sua rede 
- Funcionários curiosos  
 
Como criar um plano de segurança para sua rede 
- Veja a segurança fixa e wireless como parte da mesma estratégia, integrando as duas 
tecnologias em um sistema de gerenciamento único de redes 
- A chave é definir uma política de segurança que, além de monitorar as brechas, também 
desarme possíveis ataques antes que eles atinjam a rede  
- Procure um parceiro na área de segurança e fique atento às certificações. Ninguém quer um 
parceiro que saiba menos que o cliente. 
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