
 
Mitos sobre segurança na Internet confundem usuários  
Nívea Atallah 

 
Falsas informações podem criar riscos e causar transtornos  
 
A recente onda de vírus na rede despertou a atenção de muitos usuários para a questão da 
segurança online. Ao buscar informações, no entanto, os internautas correm o risco de se deparar 
com diversos mitos que, ao invés de ajudar, podem trazer ainda mais transtornos. Afinal, basta 
ter um antivírus para evitar problemas? A banda larga aumenta os riscos? Para as empresas, os 
funcionários são mais perigosos do que os hackers e espiões? Algumas das questões, embora 
antigas, provocam polêmica até hoje, mas outras não passam de informações falsas ou mal-
explicadas.  
 
Um dos mitos mais graves em relação à segurança na rede é o de que um antivírus atualizado 
resolve todos os problemas. Mas, na prática, a ferramenta só funciona quando atualizada com 
freqüência. E, mesmo assim, o usuário pode dar o azar de ser atacado por um vírus antes que 
este seja identificado pelo fabricante do antivírus.  
 
"A questão da atualização é muito importante. Nas empresas, é preciso ter ferramentas de 
gerenciamento, para saber se o antivírus está atualizado em todas as máquinas", diz Jorge Alves, 
gerente de vendas da Trend Micro. Outro erro grave: muitos administradores limitam-se a instalar 
o antivírus no servidor. O problema é que os vírus podem chegar diretamente nas estações de 
trabalho através de disquetes e CDs contaminados.  
 
Firewalls também exigem atualização  
 
A desinformação também pode reduzir a eficácia dos firewalls - programas que controlam a 
entrada e a saída de dados de uma máquina ou rede. Por funcionarem com base em padrões de 
ataque, ao contrário do que se pensa, esses softwares devem ser atualizados. "O firewall só 
protege de ataques já identificados e depende da atualização liberada pelo fabricante. Portanto, 
não basta instalar o programa para o sistema estar protegido", lembra José Valter Júnior, diretor 
da TDec.  
 
No caso dos computadores domésticos, a ingenuidade é uma das maiores ameaças à segurança 
do usuário, e pode pesar diretamente no bolso. Recentemente, criminosos têm criado sites falsos 
de grandes bancos, aos quais atraem clientes desavisados com ajuda de um e-mail solicitando 
confirmação de dados cadastrais. Atraídos por promessas de prêmios, ou simplesmente temendo 
ter o acesso bloqueado, os internautas informam nome, endereço e até senha do banco.  
 
A verdade, porém, é que os bancos nunca solicitam dados pessoais de clientes por meio de 
mensagens eletrônicas. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) recomenda que os usuários 
desconfiem sempre de e-mails não-solicitados e de endereços fornecidos em salas de bate-papo. 
O mesmo vale para assinantes de provedores de acesso, que também são alvo de esquemas 
fraudulentos, envolvendo sites falsos.  
 
Embora a ingenuidade seja um fator importante de risco, é comum que a inventividade dos 
criadores de vírus e autores de spam engane até os usuários mais desconfiados.  
 
Um dos primeiros mandamentos da segurança no uso do correio eletrônico é abrir mensagens 
somente quando previamente solicitadas ou enviadas por pessoas conhecidas. No entanto, 
existem técnicas que permitem a fraude também do endereço do remetente, induzindo o usuário 
que recebe a mensagem a abri-la.  
 
Endereço conhecido engana internautas  



 
Uma possibilidade é um vírus contaminar a caixa postal de um internauta e passar a distribuir 
mensagens como se fossem da autoria deste. Outra é a simples falsificação do endereço, caso dos 
vírus Sobig.B e Sobig.C, que pareciam enviados dos e-mails support@microsoft.com e 
bill@microsoft.com.  
 
Nas empresas, principalmente nas de grande porte, um dos mitos é de que a segurança é 
proporcional aos recursos investidos. Na maioria dos casos, contudo, falta bom senso.  
 
"Não adianta uma consultoria dizer que é preciso um cofre de US$ 4 milhões para guardar algo de 
US$ 100 mil. Não vai haver retorno do investimento", comenta Marcos Maurer, diretor da Panda 
Software.  
 
Além disso, mesmo que a empresa tenha sistemas avançados de proteção, a segurança pode ser 
comprometida pelo mero descuido de um usuário com sua senha. "A informação mais importante 
pode não estar no servidor central, mas na estação de trabalho ao lado, em um projeto que a 
pessoa esteja desenvolvendo", lembra Alex Marques, gerente regional da Enterasys.  
 
Uma política de segurança corporativa bem traçada deve levar em conta o processo de 
treinamento dos funcionários. "Muita gente acredita que segurança da informação é igual a 
segurança tecnológica. Esse é um grande mito", afirma Ricardo Balkins, sócio da Deloitte Touche 
Tohmatsu.  
 
O consultor cita um cliente que registrou 32 problemas de segurança na penúltima semana de 
agosto. "Percebemos que 30 deles eram relacionados a atividades operacionais e não a 
ferramentas tecnológicas. Se não houver um procedimento consistente, não adianta", destaca 
Balkins.  
 
E qual é a origem das ameaças à segurança das empresas? A maioria das consultorias e empresas 
especializadas apontam funcionários insatisfeitos e ex-funcionários - e não hackers - como 
principal fonte de perigo para as redes internas.  
 
Mas um recente estudo da Deloitte Touche Tohmatsu questiona esse consenso. Nos casos 
pesquisados pela consultoria, em 500 grandes companhias do mundo inteiro, 41% dos ataques 
partiram de fora.  
 
"Esse resultado foi surpreendente. Um dos motivos possíveis é que o fato de se ter falado muito 
dos ataques internos nas últimas análises tenha levado as empresas a reforçar a proteção", 
comenta Balkins. Para o consultor, além disso, a maior parte dos funcionários é honesta e nunca 
participaria de esquemas de ataque a sistemas ou desvio de informações estratégicas.  
 
Existem mitos ligados à indústria da segurança tão antigos que já se tornaram lendas. A mais 
conhecida é a que atribui às próprias fabricantes de antivírus a criação da maioria das pragas 
virtuais que atormentam usuários e causam prejuízos a empresas do mundo inteiro. A resposta 
das companhias é quase sempre a mesma: além de desonesta, a prática seria extremamente 
arriscada.  
 
Teste de conhecimento  
 
>> Basta ter um antivírus para proteger o sistema. Mito. Todos os dias surgem novos vírus. Se o 
programa não for atualizado com freqüência, apenas as ameaças antigas serão detectadas. Outro 
cuidado fundamental é aplicar os arquivos de correção (patches) para sistema operacional, 
navegador e outros softwares, já que vírus e hackers tiram proveito das brechas existentes.  
 



>> Existem "vírus do bem". Verdade. Um exemplo é o Anti-MSBlaster, programado para entrar 
nas máquinas e livrá-las do MSBlaster, um dos vírus que infestaram a Internet nas últimas 
semanas. Especialistas em segurança alertam, no entanto, que esses programas podem ser 
perigosos, causando aumento de tráfego nas redes, por exemplo. Além disso, por não haver 
qualquer controle sobre esses vírus, é possível que também realizem tarefas indesejadas, como 
apagar arquivos.  
 
>> Vírus podem danificar o hardware. Verdade. A questão nesse caso é saber o que, exatamente, 
o vírus faz no computador. O vírus WinCIH, por exemplo, conhecido como "Chernobyl", escreve 
novas informações sobre o BIOS (chip que armazena instruções iniciais para o PC). Isso pode 
prejudicar o funcionamento e até mesmo obrigar à troca de componentes.  
 
>> Instalar um antivírus no servidor garante a segurança da empresa. Mito. O antivírus deve ser 
instalado em todas as máquinas. Os funcionários podem trazer disquetes ou CDs contaminados de 
casa e abri-los nos computadores da empresa. A utilização de uma ferramenta de gerenciamento 
para garantir que todas as cópias estejam sempre atualizadas também é recomendada.  
 
>> Para evitar invasões basta ter um firewall. Mito. O firewall funciona como os antivírus e 
depende da atualização feita pelo fabricante. Esses programas são capazes de proteger o sistema 
somente de tipos de ataque já identificados. Os administradores de rede devem ficar atentos às 
atualizações. Uma possibilidade é utilizar o firewall com o Intrusion Detection System (IDS), que 
analisa comportamentos estranhos na transferência de dados, dando um alarme quando detecta 
padrões suspeitos. É essencial também que a ferramenta esteja associada a um antivírus.  
 
>> Os bancos nunca pedem dados pessoais por e-mail. Verdade. Boa parte das fraudes 
financeiras na Internet acontecem por ingenuidade dos usuários. Os golpistas enviam uma 
mensagem eletrônica em nome da instituição, pedindo informações sigilosas, sob alegação de que 
se trata de um cadastramento. Os bancos, no entanto, jamais solicitam dados desse tipo por e-
mail.  
 
>> Sites com certificado digital garantem segurança. Mito. É necessário verificar a validade do 
certificado, a credibilidade da empresa certificadora e, principalmente, se o site não é falso. Um 
golpe comum, por exemplo, são as páginas falsas de bancos - nada impede que também tenham 
certificado para não levantar suspeitas.  
 
>> A segurança da informação depende apenas de recursos de tecnologia. Mito. A segurança da 
informação é a combinação de sistemas, recursos tecnológicos e, principalmente, controles 
internos (procedimentos) usados para assegurar a integridade, confidencialidade e disponibilidade 
dos recursos e processos operacionais. Não adianta ter tecnologias avançadas e não garantir, por 
exemplo, que os funcionários respeitem os padrões de segurança.  
 
>> Quanto maior o investimento da empresa, maior a segurança. Mito. Além do fato de que 
funcionários podem comprometer a segurança, voluntariamente ou não, alguns consultores 
afirmam que houve um exagero em relação aos perigos oferecidos pela Internet. Não é preciso ter 
todas as ferramentas existentes no mercado para criar um sistema seguro. O importante é avaliar 
o prejuízo à empresa no caso de roubo ou perda de dados e fazer um investimento proporcional.  
 
>> A maioria dos ataques virtuais parte de dentro das empresas. Verdade ou mito. A maior parte 
das pesquisas mostram que até 80% dos ataques com desvio de informações são provocados por 
funcionários insatisfeitos ou ex-funcionários. Entretanto, um estudo recente realizado pela 
Deloitte, mostrou que 41% dos ataques partiram de fontes externas, 26% de fontes internas e 
33% de ambas as fontes.  
 



>> Existem sistemas 100% seguros. Mito. A afirmação não é correta porque todo sistema 
operacional ou aplicativo pode conter falhas de programação que, se explorados, criam portas 
para invasores danificar, alterar ou simplesmente roubar informações importantes.  
 
>> Usuários de banda larga estão mais sujeitos a ataques. Verdade. Os usuários de Internet de 
alta velocidade ficam conectados 24 horas por dia e o endereço IP fixo é um alvo mais visível para 
hackers. Mesmo que o usuário não guarde informações importantes no PC, o invasor pode usar a 
máquina da vítima para atacar outros sistemas, como servidores de empresas ou instituições 
públicas.  
 
Fonte: Deloitte Touche Tohmatsu, NetScreen e consultores.  
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