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Eles são pequenos, eles são
perigosos, eles são indetectáveis
— e estão sendo dados de graça
em conferências. Bem-vindo ao
assustador mundo do drive de
memória USB.

A interface Universal Serial
Bus, ou USB, está agora muito
perto de ser universal. Virtual-
mente todos os PCs possuem pelo
menos uma dessas portas retan-
gulares e milhões de dispositivos
podem ser conectados a eles sem
a necessidade de qualquer auto-
rização ou software novo.

Os dispositivos de memória
USB removíveis, que são menores
que um isqueiro mas possuem
espaço para armazenar centenas
de megabytes, podem ser com-
prados por 10 libras (US$ 18).

Eles são extremamente cômo-
dos, mas infelizmente facilitam
as práticas mal intencionadas,
além das bem intencionadas.
Funcionários inescrupulosos po-
dem usá-los para roubar dados
sigilosos de sua companhia sem
o temor de serem detectados.

Os drives de memória são ape-
nas uma parte do problema. Um
iPod com um disco rígido de 60
gigabytes, por exemplo, poderia
armazenar várias vezes todo o
banco de dados dos clientes de
uma pequena organização.

O centro de estudos In-Sat es-
tima que um total de 706 mi-
lhões de dispositivos de USB fo-
ram vendidos em 2004, um nú-
mero que deverá subir para 2,1
bilhões até 2009.

Muitas empresas acreditam
que podem ignorar o problema
porque freqüentemente elas não
têm idéia do que está sendo bai-
xado para os dispositivos de USB.

"Os administradores não têm
uma visibilidade do que está

Dispositivos USB são menores que um isqueiro, mas possuem espaço para armazenar centenas de megabytes e facilitam algumas práticas mal intencionadas

acontecendo em suas redes", afir-
ma Dor Skuler, vice-presidente
da Safend, uma companhia espe-
cializada em segurança de USB.
"Mas quando elas rodam nossas
ferramentas de auditoria, as em-
presas normalmente encontram
uma média de quatro dispositi-
vos diferentes conectados a cada
computador."

Entretanto, um número cres-
cente de empresas estão mais
conscientes dessa ameaça, e es-
tão tentando fazer alguma coisa
para coibi-la.

Há várias respostas possíveis.

O exército dos Estados Unidos
diz ter resolvido o problema pre-
enchendo as portas USB com co-
la epoxy. Outra providência é ba-
nir os dispositivos de memória
USB dos escritórios, mas esta é
uma política difícil de ser imple-
mentada e fiscalizada.

As portas USB também podem
ser bloqueadas de várias outras
maneiras, incapacitando-as no
sistema de software mais básico,
o BIOS, ou na função Universal
Plug and Play dentro do Win-
dows, que permite a operação
dessas portas.

No entanto, essas são medidas
paliativas, o equivalente digital da
cola epoxy, que ao mesmo tempo
também vão desabilitar muitas
outras características úteis.

Num sinal de que acordou pa-
ra essa ameaça, a Microsoft in-
troduziu uma característica na
versão mais recente do seu siste-
ma operacional Windows XP,
conhecida como Service Pack 2.
Ela permite que um sistema ad-
ministrador ajuste todos os dis-
positivos de memória removí-
veis para o modo "read-only".

Para Fabi Gower, uma vice-pre-

sidente da Martin, Fletcher, uma
empresa do Texas especializada
na terceirização de funcionários
para a área de medicina, até mes-
mo esse nível de controle não é
suficiente. "As portas USB são
muito difíceis de serem desabili-
tadas", diz ela. "Esta é a maneira
mais fácil de roubar os dados de
uma empresa. Não chegou a ser
um problema, mas eu queria blo-
quear aquela porta antes que al-
guém entrasse por ela."

Cerca de um ano atrás, sua
empresa adotou o Sanctuary De-
vice Control, da SecureWave, um

de uma série de softwares que
concedem aos gerentes de tec-
nologia da informação (TI) mui-
to mais controle sobre os dispo-
sitivos de USB.

"Agora eu posso controlar para
qual estação de trabalho e qual
usuário eu posso dar acesso", diz
ela. "Eu posso até mesmo dar a
um funcionário acesso por dez
minutos em determinado horá-
rio de um determinado dia."

Várias empresas oferecem esse
tipo de programa — incluindo a
Safend, SmartLine e Verdasys. Al-
gumas delas podem impor o uso
de códigos a mídias removíveis,
de modo que dados de dispositi-
vos perdidos ou roubados não
possam ser lidos. Algumas tam-
bém possibilitam uma trilha de
auditoria para que as organiza-
ções possam rastrear o que foi
baixado, quando e por quem.

Os setores que tradicional-
mente são os mais preocupados
com a segurança, como o bancá-
rio e o de seguros de saúde, vêm
adotando antes esses progra-
mas, e muitos desses fornecedo-
res mostram os nomes de gran-
des instituições financeiras em
suas listas de referência.

Embora eles tenham atendido
as necessidades da Martin, Flet-
cher, Jay Heiser, vice-presidente
da consultoria Gartner, ainda
não tem certeza de que eles se-
jam a resposta.

"Este é um mercado ainda
muito imaturo. É muito cedo pá- ,
rã dizer se os benefícios desses
softwares serão suficientes para
justificar o esforço e os gastos de
sua implementação e gerencia-
mento", diz ele.

Além disso, a natureza invisí-
vel da ameaça do USB significa ••
que, para muitas empresas, ou-
tros problemas como vírus e ha-
ckers têm uma prioridade maior.
(Tradução de Mário Zamarian)
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