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No mês passado, em um único
período de 24 horas, a rede de
uma empresa sofreu mais de 70
tentativas sérias de invasão. Essa
"isca" armada pela TDM, empre-
sa britânica de hospedagem de
servidores, mostra a que ponto
chegou o perigo representado
pelos hackers e outros intrusos
eletrônicos.

"O número de ataques está au-
mentando", diz Tarek Meliti, di-
retor técnico da TDM. "E nem to-
dos têm as habilidades e conhe-
cimentos necessários para im-
plementar boas medidas de
segurança." Para as empresas, o
custo dessas ameaças é alto, tan-
to pela produtividade perdida
como pelo danos financeiros
concretos causados pelos vírus e
outras interferências dos ha-
ckers.

Não surpreende que a segu-
rança seja uma das áreas em que
mais aumentam os gastos com
tecnologia da informação. Se-
gundo pesquisas do Gartner
Group, a segurança hoje conso-
me até 5% dos orçamentos de TI.

"Há uma defasagem entre o es-
tágio em que se adota uma certa
tecnologia e o ponto em que ela
já vem de fábrica com medidas
de segurança incorporadas", diz
Alain Dang Van Mien, diretor de
pesquisas da Gartner. "Essa defa-
sagem pode chegar a dois anos.
As redes sem fio, por exemplo,
não foram concebidas para ga-
rantir a segurança."

É difícil calcular o verdadeiro
custo da segurança de TI para as
empresas, pois as ameaças
abrangem um terreno muito am-
plo. "O número de pontos vulne-
ráveis está aumentando", diz
Malcolm Harkins, diretor de con-
tinuidade e segurança da infor-
mação da Intel.

"A maior penetração da inter-
net e da utilização de sistemas
significa que há mais usuários
que não tomam as precauções
adequadas", afirma Harkins.
"Sem que saibam, seus próprios
computadores podem se trans-
formar em armas de ataque."

Os vírus e "worms" como o So-
Big F chamaram a atenção para
as medidas de "segurança peri-
metral", tais como antivírus e fi-
rewalls.

Essas proteções, porém, são
apenas parte do equipamento
total de segurança. Além delas,
existem tecnologias como gestão
de identidade e autenticação,
criptografia e métodos para pro-
porcionar acesso seguro a fun-
cionários fora da empresa.

Segundo pesquisa feita no Rei-
no Unido pela IDC para a Nokia e
a Cable & Wireless, mais de 90%
das empresas têm software anti-
vírus e mais de 80% têm firewalls.
Mas quando se trata de tecnolo-
gias mais avançadas, pouco mais
de metade das empresas utiliza a
criptografia, e apenas 40% usa
sistemas "fortes" de autentica-
ção, como "smart cards" ou "to-
kens" de identificação.

Contudo, tudo isso vai mudar,
segundo os peritos. As empresas
buscam proteções mais sólidas e
mais fáceis de administrar.

"Os gastos de segurança divi-
dem-se entre medidas defensivas
e as medidas capacitadoras. No
lado da capacitação, há muita
movimentação nos serviços via
web", diz Art Coviello, chefe da
RSA Security, empresa de segu-
rança e gestão de identidade.

Os serviços via web—uma ma-
neira padronizada de transmitir
aplicativos via internet — estão
estimulando as empresas a re-
pensar a maneira de autenticar
os usuários. Uma coisa é geren-
ciar as senhas para a equipe in-
terna da empresa. Outra, muito
diferente, é controlar as senhas
de toda uma cadeia de abasteci-
mento ou da base de clientes.

"As empresas devem facilitar
ao usuário o acesso aos aplicati-
vos", diz Coviello. "A autentica-
ção é muito importante para ga-
rantir uma vantagem competiti-
va nesse ponto."

Internamente, as empresas
também estão descobrindo que
a gestão da identidade e da au-
tenticação podem baixar os cus-
tos operacionais. Permitir que a
equipe estabeleça, sozinha, se-
nhas de nível mais baixo, ou dar
um único nome de usuário e se-
nha para diversos aplicativos são
medidas que aliviam a tarefa da
gestão, tanto para o departa-
mento de TI como de RH.

"Dos serviços que assumimos
no ano passado, cerca de 60%
eram projetos de gestão de iden-
tidade ou de acesso", diz Alastair
MacWillson, responsável pela
área de segurança da empresa de
consultoria Accenture.

"Dois anos atrás, esses serviços
eram duros de vender, pois todos
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estavam em regime de conten-
ção de custos", explica MacWill-
son. "Agora, porém, os clientes
compreendem que a gestão da
identidade é uma precursora da
reengenharia dos processos de
gestão do usuário."

Entretanto, esses projetos só
funcionam se os departamentos
de TI, segurança e recursos hu-
manos trabalharem em conjun-
to. Como reconhecem os direto-
res de segurança e de informa-
ção, a segurança de TI consiste
sobretudo em fazer bem feitas as
coisas mais básicas. Uma política
com cinco regras simples, segui-
das por todos, pode ser mais efi-
ciente do que um método "high-
tech", que é desobedecido diaria-
mente.

Essa abordagem evita a sín-
drome do "post-it", em que a se-
gurança é comprometida por
descuidos dos funcionários, tais
como deixar sua identificação e
senha escritas em papeizinhos
colados no monitor.

Garantir a segurança também
implica percorrer, fisicamente, o
local de trabalho, para garantir
que a equipe siga as praticas cor-
retas, como, por exemplo, man-
ter as senhas em segurança, e não
instalar sem autorização novos
pontos de acesso na rede sem fio.
A educação do usuário faz parte
de qualquer programa de segu-
rança empresarial.

"As empresas perceberam que
também existe o elemento hu-
mano na gestão de segurança",
diz Tom Scholtz, analista do Meta
Group. "Ainda há demasiada ên-
fase no aspecto tecnológico, mas
os executivos já estão mais cons-
cientes de que há maneiras de
garantir que os funcionários si-
gam as normas de segurança." '

Em vez de utilizar aplicativos
de segurança cada vez mais com-
plexos, as empresas desejam
mais integração, tanto entre os
aplicativos como entre os diver-
sos fornecedores.

A pesquisa da Meta concluiu

que 40% das 2.000 maiores em-
presas globais têm um programa
de segurança para informações
estratégicas, e 60% delas dispo-
rão desses programas até o final
de 2004.

O que os diretores financeiros
desejam é mais integração entre
as diversas soluções de seguran-
ça, e também "suites" ou conjun-
tos de aplicativos de segurança,
que funcionem bem juntos, sem
criar conflitos ocultos ou pontos
vulneráveis invisíveis.

"Tenho que recorrer a um for-
necedor para a segurança de re-
de, a outro para os antivírus, e a
um terceiro para estabelecer nor-
mas e fazer auditoria", diz Dave
Miller, executivo responsável pe-
la área de segurança da Covisint,
portal da indústria automotiva.
"E depois, tenho de garantir que
todos esses programas se entrô"
sem e trabalhem juntos. É justa-
mente nos buracos entre os dife-
rentes programas que os hackers
conseguem penetrar."


