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Aos 39 anos, Dean Drako é o
exemplo perfeito do cidadão
norte-americano que nasceu,
cresceu, trabalhou e enrique-
ceu durante a revolução tecno-
lógica ocorrida nos Estados
Unidos nas últimas décadas.
Comapenas15anosde idade,
ele fundou sua primeira “star-
tup” – como ficaram conheci-
das as empresas de tecnologia
criadasapartirdeumaidéiano-
va (ou de uma soluçãomais efi-
ciente do que as existentes até
então), com pouco capital ini-
cial eumnúcleoreduzidodeco-
laboradores, em geral jovens.
“A primeira peça de softwa-
re que criei foi para uma Bulle-
tin Board System (BBS) que
competia com a America Onli-
ne (AOL) na oferta de serviços
discadosparatrocadeinforma-
ções. Isso foi em1982.Comodi-
nheiro que ganhei nesse negó-
cio, paguei ocursodeEngenha-
riaElétricanaUniversidadeda
Califórnia”, conta.
Cinco bem-sucedidas star-
tups e 16 patentes registradas
depois,Drakoéatualmenteexe-
cutivo-chefe da Barracuda Ne-
tworks, líder mundial de solu-
çõesanti-spameantivíruspara
empresas, fundada em 2002
por elemesmo.
BaseadanaCalifórnia, aBar-
racudatemescritóriosem8paí-
ses e representantes emoutros
35.Possui cercade20mil clien-
tes, vários de grande porte co-
moa IBMeaNasa. “Ao contrá-
rio da maioria das empresas
americanas, queatuamprimei-
ro nos EUA e depois ganham o
mundo, a Barracuda, desde o
início, optou por ter uma atua-
ção internacional.”
Há dez dias, Drako esteve
no Brasil para apresentar um
novo produto de sua empresa
lançado mundialmente em
abril, oBarracudaSpywareFi-

rewall, que visa a proteger re-
des de computadores de pro-
gramas-espiões (leia mais so-
bre essas pragas virtuais nas
págins. 1, 4 e 5).

DEMANDAPORSEGURANÇA
Diante do aumento exponen-
cial de indivíduos e empresas
conectados à internet, a segu-
rança no ciberespaço torna-se
uma das preocupações mun-
diais deste início do século 21. E
as empresas e os profissionais
da área de segurança da infor-
mação serão cada vez mais es-
senciais na Era Digital em que
vivemos.
“Háumademandacrescente
pormais segurançaeproteção.
A Barracuda será uma compa-
nhia muito grande”, disse um
confiante Dean Drako ao Link

emSão Paulo.
Apesar de ser um bem-suce-
dido empresário antes mesmo
de completar 40 anos, e de es-
tar na vanguarda do pulsante
universo da tecnologia, Drako
temumestilolowprofile.Éaces-
sível,abordaasquestõesdefor-
madiretaesimplesefazopossí-
velparaesquivar-sedepergun-
tas com um quê de bombástico
como “Quemvai vencer a guer-
ra contra os hackers?”
“Quemestávencendoaguer-
racontraos ladrõesdebancos?
Ninguém,poiselessempreexis-
tirão”, diz. “Damesma forma, a
luta contra os criminosos vir-
tuais é diária e constante, não
há vencidos ou vencedores.”
Eletambémdescartaparale-
losentrevírusdanaturezaevir-
tuais. “O vírus da natureza se

desenvolve geneticamente no
decorrer do tempo. É um fenô-
menonatural.Jáovírusdecom-
putador é criado a partir da
mente de uma pessoa, muitas
vezes com intenções crimino-
sas. Acho que o paralelo enche
muito a bola de quem faz esse
tipodecoisa.Elesnãomerecem
esse respeito”, afirma.
SegundoDrako,éprecisoau-
mentar o grau de consciência e
deresponsabilidadecomqueas
pessoasusamainternet,princi-
palmente com o crescimento
dabanda larga, quepermiteco-
nexão rápida 24 horas por dia.
“Estamos vivendo grandes
transformações,algosemelhan-
te ao ocorrido em períodos co-
moaRevoluçãoIndustrial. Isso
é fascinante,mas há lados posi-
tivos e negativos. Nem sempre
as pessoas percebem isso”, diz.

RESPONSABILIDADE
Oempresáriocomparaabanda
larga a uma porta para o mun-
do. “Muita gente deixa a chave
do lado de fora, permitindo que
qualquer um entre a hora que
quiser”, diz.
Para Drako, cada um, indivi-
dualmente, deve ser responsá-
vel por trafegarno ciberespaço
comsegurança.“Comoemqual-
quer circunstância, você preci-
sa ter consciência do risco que
corre. Se atravessa uma rua, é
responsabilidade sua olhar pa-
ra ver se vemcarro”, afirma.
Ele descarta umpapelmaior
das autoridades públicas na
conscientização dos usuários
decomputadoroumesmonare-
dução de riscos: “O papel das
autoridades é investigar ações
criminosasegarantirocumpri-
mentodaleiquandohouverrou-
bode informaçõesoudedinhei-
ro. Já as empresas têm o papel
dedesenvolver tecnologia para
tornar as coisasmais seguras.”
No caso do Barracuda Spam
Firewall, a empresa desenvol-

veuumasoluçãomistadehard-
ware e software contida em
umaespécie de caixa. Conecta-
da ao servidor da empresa, ela
bloqueia logo na entrada da re-
dedemicros os e-mails classifi-
cados como spams, que fre-
qüentemente transportam ví-
rus e outras pragas virtuais.
Jáorecém-lançadoBarracu-
da Spyware Firewall busca au-
mentar a proteção contra pro-
gramas-espiões, que se insta-
lamnoscomputadoresevigiam
as ações realizadas com o auxí-
lio das máquinas, transferindo
dados importantes como con-
tas de bancos, senhas, etc.
Em geral, a infecção de um
microporspywareocorrequan-
doousuárioentraemumapági-
nadeinternetquecontémopro-
grama malicioso ou, inadverti-
damente, autoriza o download
deumprogramadotipoemsua
máquina.Tambémpodeserins-
talado por uma pessoa mal-in-
tencionadacomacessoàmáqui-
na.
A soluçãodaBarracuda bus-
ca minimizar as infecções blo-
queando downloads de progra-
mas suspeitos e o acesso a sites
potencialmente perigosos,
além de denunciar a presença
de programas do tipo. “A caixa
é colocada no portão de acesso
(‘gateway’) daredeàbanda lar-
ga.Ébemmais fácil colocarum
bomcadeadonaportadafrente
da casa do que uma fechadura
emcada quarto”, explica.
Para diferenciar os e-mails
“bons” – enviados por alguém
que pode ser identificado para
umdestinatário determinado e
com fins legítimos – dos spams
– que são disparados para mi-
lharesdeendereçose,emgeral,
contêm propaganda ou vírus –,
acaixadaBarracudapossuium
banco de dados de pragas vir-
tuais,atualizadodeformacons-
tante e automática.
DeacordocomDrako,asolu-

ção consegue impedir a entra-
dadeaté97%dos spams.Os3%
restantes dependem de filtros
mais ou menos rigorosos esta-
belecidos pelo próprio usuário.
No caso do Barracuda
Spyware Firewall, o equipa-
mentotambémincluiferramen-
tas para controlar o acesso de
funcionários a endereços da in-
ternet considerados indeseja-
dos pela empresa, como sites
pornográficos,decompras,etc.
Ao ser indagado se esse tipo
decontrolesignificariaumavio-
lação de direitos ou da privaci-
dade dos funcionários, Drako
deu uma resposta categórica,
bemao estilo americano: “A in-
fra-estruturadecomputadores
e de acesso à internet de uma
empresa pertence à empresa,
quetemtodoodireitodedefinir

o uso que será feito dela.”

FIMDOANONIMATO
Ele também defende que os
spammers – pessoas ou grupos
responsáveis por disseminar
spams–sejamdenunciadospu-
blicamente: “Já há organiza-
ções que descobrem quem são
essas pessoas e publicamna in-
ternet seus endereços, telefo-
nes, placas de carro ewebsites.
Claroqueosspammersnãogos-
tam, porque querem permane-
cer no anonimato.”
DeacordocomDrako,ospro-
dutosBarracudapodemseruti-
lizados por pequenas empre-
sas, comnomínimo dez funcio-
nários, e grandes companhias,
com centenas de milhares de
empregados.
Uma única caixa do modelo

mais simples, que custa cerca
de US$ 4.500, atende até 500
usuários e processa até 1 mi-
lhão de mensagens por dia. O
modelomaispoderosocompor-
taaté22milusuáriose filtraaté
15milhões de e-mails diários.
Embora evite dar detalhes,
Drako sugere que seu próximo
produto terá como objetivo au-
mentar a segurança durante o
uso de programas de mensa-
gens instantâneas, comoMSN,
Yahoo!Messenger,poiselesse-
rão,cadavezmais,portasdeen-
trada de pragas virtuais.
Instigado a expor quais, na
sua visão, são as principais ten-
dências tecnológicas, ele cita a
transformação do vídeo e da
TV, a disseminação da música
no formato digital, a consolida-
ção da telefonia via internet
(VoIP)e a convergência de fun-
ções e serviços no celular.
Ascasas serãocadavezmais
tecnológicas, com câmeras co-
nectadas à internet rápida e a
possibilidade de controlar fun-
ções a distância. Essas novas
possibilidades,noentanto, vêm
acompanhadas de ameaças.
“Àmedida que a casa se tor-
narmaisintegradatecnologica-
mente e conectada à web, será
possível alguém de fora assu-
mir o controle de aparelhos e
funções”, diz.
Os exemplos dados não são
nada agradáveis: “Já imaginou
se umhacker acionar a câmera
deseuquartoeobtiver imagens
de tudo o que acontecer lá den-
tro? Ou colocar programas de
TV inadequados para seus fi-
lhos assistirem?”
Nesseadmirável–masassus-
tador – mundo novo, Dean
Drako quer continuar fazendo
o que tem feito nos últimos
anos. “Gosto de construir em-
presas e produtos. E acho que
háumagrandecausaemajudar
a proteger as pessoas. Quero
continuar a fazer isso.”●

NOVAERA: “Vivemos ummomento de
transformações fascinantes.Mas há
lados positivos e negativos”

Ele quer proteger o ciberespaço
Exemplo da geração ‘pontocom’ americana, fundador da Barracuda Networks dedica-se a aumentar a segurança na internet

PERIGO: “E se umhacker acionasse
a câmera do seu quarto e registrasse
o que acontece lá dentro?”

BATALHA : “A luta contra os criminosos
virtuais é diária e constante, não há
vencidos e vencedores”

“Ainternetbandalargaé
umaportaparaomundo.
Emuitagentedeixaa
chavedoladodefora”

“Éprecisoterconsciência
dosriscos.Quando
vocêcruzaumarua,
aresponsabilidadeésua”
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