
As pessoas
na berlinda
Quando o assunto é segurança da informação, a
conscientização em relação à tecnologia e processos
parece consolidada. Os executivos e profissionais do
setor reconhecem a sua importância. Mas a educação
dos usuários ainda carece de um bom upgrade
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NÃO APRENDEMOS
NUNCA. ESSE DEVE SER O
TÍTULO DE SUA MATÉRIA",
DIZ O PESSIMISTA HAL
TIPTON. DO ALTO DE SEUS
80 ANOS DE VIDA, 30 DOS
QUAIS DEDICADOS À
SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO, O
ESPECIALISTA FALA COM A
TRANQÜILIDADE E CERTEZA
DE QUEM JÁ VIU DE TUDO.
Em sua palestra no CSO
Meeting 2005, realizado na
cidade de Águas de Lindóia entre
18 e 21 de agosto, ele compara
dois estudos sobre segurança
separados por 15 anos.
O primeiro, feito em 1990
pelo System Security Study
Committee da National
Academy of Science, observava
que a crescente presença dos
computadores no cotidiano das
pessoas, com seu uso cada vez
mais comum para diversos fins,
trazia embutidos riscos à
segurança das informações.
O comitê oferecia recomendações
que, se fossem seguidas,
garantiriam uma computação
mais segura até o ano 2000.
O segundo levantamento,
feito no começo deste ano pelo
President's Information
Technology Advisory Commitee
(PITAC), curiosamente
apresentava alertas bastante
semelhantes. O título da
palestra de Tipton, "O céu

ainda está caindo", demonstra
bem seu pessimismo.

E o que esperar para o futuro,
com as tecnologias móveis ou o
acesso wireless, por exemplo?
"Vamos passar pelos mesmos
problemas de antes", prevê
Tipton. O cenário pintado por ele
é catastrófico: as organizações
não entendem o problema,
fornecedores não habilitam
segurança na pressa de lançar
novos produtos, a educação dos
usuários não é prioridade nas
empresas e, o mais importante, a
segurança é sempre reativa,
nunca proativa. "Ninguém
recebe verbas para resolver um
problema que ainda não
aconteceu", conclui ele.

Ex-presidente da associação
internacional International
Information System Security
Certification Consortium (ISC),
membro da Information
Systems Security Association
(ISSA), com presença no "Hall of
Fame" e no "Honor Role" da
associação, autor respeitado de
diversos artigos técnicos, e
palestrante das principais
conferências mundiais sobre
segurança da informação. Com
um currículo assim, fica difícil
questionar a autoridade do
veterano Hal Tipton. Mas será
que tanto pessimismo é mesmo
justificado? Afinal, as empresas
de segurança investem milhões
em novas tecnologias e mesmo 57



assim a segurança não e
garantida? Onde está o
ponto fraco?

Para entender isso, temos de
voltar ao sempre citado tripé que
sustenta a segurança da
informação: tecnologia, processos
e pessoas. Ao que tudo indica,
tecnologia já não é mais
problema. Os investimentos
mencionados têm o seu retorno.
"Tudo de que você precisar em

l tecnologia para segurança já
existe", constata Edison
Fontes, CSO da GTech. O
gerenciamento de processos e os
planos de continuidade de
negócios começaram a ser
adotados maciçamente pelas
grandes organizações para fins
de conformidade com
regulamentações internacionais,
como a lei Sarbannes-Oxley, por
exemplo. Sobram as pessoas.

A ameaça que
vem de dentro

"As pessoas, ao contrário do
que se diz, não são o principal
ativo das empresas: são a
principal ameaça". A declaração
é de Alberto Bastos,
sócio-fundador da Módulo. Essa
ameaça pode ser consciente, mas
na maior parte dos casos não é o
que acontece. Imagine a seguinte
situação: sua empresa tem
firewalls bem configurados,
sistemas de prevenção de
intrusão, aparelhos de segurança,
servidores blindados, antivírus
atualizados nas estações de
trabalho, anti-spam eficiente.
Os processos são bem definidos
e tudo funciona com um

mecanismo bem azeitado. A
segurança, ainda assim, não está
garantida. Longe disso: os
consultor leva seu notebook para
casa, o responsável pela
contabilidade deixa sua senha
anotada num post-it sob o
teclado, a secretária revela a
senha do e-mail por telefone a
alguém que se identifica como
supervisor da área de TI. E o que
basta para deixar informações
sigilosas à mercê de indivíduos
mal intencionados.

Não há tecnologia nem
processo capaz de impedir que
esse tipo de situação ocorra.
A saída é uma só: educação.
Se a empresa não investir na
conscientização de seus
colaboradores quanto à
importância da segurança
para o bom andamento dos
negócios, estará vulnerável
a ataques.

Marlon Jabbur, gerente da
área de Advisory da
PricewaterhouseCoopers
concorda com a tese: "Não
haverá segurança de fato
enquanto não conscientizarmos
as pessoas". A PwC prepara
palestras para seus clientes
baseadas nos problemas
encontrados durante um
trabalho de consultoria que
envolve abordagens de
engenharia social. "Um
programa de conscientização
assim, personalizado, tem maior
probabilidade de ser
bem-sucedido", diz ele. Jabbur
afirma que já se percebe uma
tendência muito forte das
empresas a educar seus

funcionários. E fácil de perceber
o quanto os ataques são cada vez
mais dirigidos à boa-fé das
pessoas quando se analisa o
espantoso crescimento no número

Mensagens fraudulentas que

tentam levar o usuário a fornecer

dados sigilosos.

de ataques do tipo phishing: no
segundo trimestre de 2005, esse
número foi 1.313% maior do
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que no mesmo período do ano
passado. Despertando a ganância
ou contando com a inocência dos
usuários, os fraudadores faturam
cada vez mais alto.

A educação como arma
As empresas de segurança

começam a despertar para essa
realidade. A Módulo, por
exemplo, oferece a seus clientes
uma campanha de divulgação
sobre segurança. Usando o
Check Up Tool, produto
desenvolvido pela empresa para
consultoria em segurança, um

Outro lado
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questionário é respondido pelos
funcionários. Com base nos
resultados da pesquisa, uma
campanha de conscientização é
iniciada e, depois, o mesmo
questionário é aplicado. A
diferença entre os resultados dos
dois questionários dá a medida
do sucesso da campanha.
Segundo Alberto Bastos, o
método tem se mostrado
eficiente e ele vê aumento na
conscientização dos usuários.

Carolina Aranha, gerente de
estratégia da segurança da
Microsoft, concorda. Sua"

"A educação do usuário corporativo quanto à segurança é feita
de forma equivocada". A afirmação é de um hacker experiente
que, por razões óbvias, não quis revelar sua identidade. Segundo
ele, o primeiro passo deveria ser a demonstração ao vivo de
ataques e invasões, o que criaria uma consciência mais arraigada
dos riscos existentes. Ele faz uma analogia com os vídeos de
educação para o trânsito, que mostram os acidentes mais
terríveis para conscientizar os motoristas dos riscos envolvidos na
direção descuidada. "A conscientização tem de ser mais voltada à
realidade", afirma. O hacker defende a classe: acredita que os
worms, programas maliciosos que exploram vulnerabilidades dos
sistemas operacionais e aplicativos, servem ao propósito de
melhorar a segurança nas empresas. "Hoje em dia é difícil
encontrar um sistema com vulnerabilidades conhecidas que
possam ser exploradas". Ce acordo com seu raciocínio, os
ataques de worms no passado serviram para que as empresas
se conscientizassem e blindassem seus sistemas.

Além da falha que vê nos programas corporativos de
conscientização, ele chama a atenção para a avenida aberta a
ataques que são os usuários domésticos. Diz que esses usuários
não se preocupam muito com segurança por pensarem que não
há nada em suas máquinas que seja interessante o suficiente
para justificar um ataque. "A máquina tem poder de
processamento, espaço em disco e conexão à internet. É o que
basta". Computadores domésticos são muitas vezes parte das
chamadas botnets, redes de máquinas-zumbis que são utilizadas
para enviar spam ou realizar ataques phishing sem o
conhecimento do usuário.

empresa, cujos produtos são
alvo preferencial de ataques, em
parte devido a sua onipresença,
começou a investir pesado em
segurança há algum tempo.
Os resultados surpreenderam: a
Academia Latino-Americana
de Segurança, por exemplo,
criada pela subsidiária brasileira
para formar profissionais na
área, esperava algo em torno
de três mil participantes. A
companhia, no entanto, recebeu
27 mil inscrições.

De acordo com ela, boa parte
do sucesso dessa e de outras
iniciativas de segurança da
empresa deve-se à estratégia de
computação confiável, que busca



atingir segurança, privacidade e
confiabilidade por meio da
orientação aos usuários e
profissionais de tecnologia. Em
dois anos, foram gastos 200
milhões de dólares com o
programa. Além disso, a gigante
de Bill Gates vem investindo na
compra de companhias
especializadas em segurança.
"Toda manhã se tem a notícia
de mais uma empresa comprada
me esperando na minha mesa",
diz Carolina.

A Microsoft tem
investimentos maciços em
educação. No site da companhia
há vídeos didáticos, em
português, que explicam de
forma simples o que é um vírus,
um spyware, um phishing scam,
e as melhores maneiras de se
proteger contra tais ameaças.
Os vídeos são voltados ao
usuário doméstico, mas muitas
empresas solicitam esses vídeos
para utilizar como parte da
orientação a seus funcionários. A
companhia também investe em
palestras para conscientização
dos usuários corporativos.

As empresas especializadas
em segurança também
perceberam que seus produtos
não são mais suficientes para
garantir a proteção das
informações de seus clientes.
A Symantec, por exemplo,
oferece cursos em parceria com
o Senac e palestras proferidas
por Orlando Barbieri, presidente
da companhia. "É gratificante",
diz Barbieri. Ele cita o exemplo
de um banco que o convidou
para proferir sua palestra como

parte de um programa de
conscientização. A apresentação,
de 50 minutos, estendeu-se para
duas horas, tamanho foi o
interesse da audiência.

A McAfee, concorrente direta
da Symantec, investe em duas
frentes: para o usuário

UOL e o Terra, dois dos maiores
provedores de internet do País,
oferecem a seus assinantes
ferramentas da companhia, como
antivírus e anti-spam. A McAfee
lançou recentemente o IPS
(Intrusion Prevention System)
e começa a investir em serviços

Usuário final vira foco de investimento
de fornecedores de segurança digital
como Microsoft, McAfee e Symantec
doméstico, busca a
conscientização por meio de seu
website aberto ao público em
geral. Para os clientes
corporativos, porém, o foco da
companhia ainda reside
fortemente na tecnologia. O

Tiro no pé

gerenciados de antivírus para
pequenas empresas. Márcio
Lebrão, presidente interino da
subsidiária brasileira, ressalta,
porém, que a companhia se
preocupa com educação. Há
iniciativas em parceria com a

É inegável a importância da educação aos usuários. Um
funcionário descontente bem informado sobre segurança pode ser
uma pedra no sapato. Edison Fontes, especialista em segurança e
autor de livros e artigos sobre o assunto, diz que muitas vezes a
segurança é um problema do departamento de recursos humanos.
Ele cita o exemplo de um profissional que se aconselhou com ele
recentemente. Responsável por segurança numa empresa
pequena, fora procurado pela direção para pôr fim a uma
comunidade na internet em que funcionários atuais e antigos,
protegidos pelo anonimato, destilavam seu ódio pela empresa,
faziam pouco de seus produtos e satirizavam seus executivos.
"Rapaz, isso não é problema seu. Se a empresa não sabe
contratar, não sabe obter comprometimento das pessoas, é um
problema de RH", tranqüilizou Fontes.

Segundo ele, empresas transparentes e que tratam as pessoas
como prioridade têm maior garantia de sucesso em programas de
conscientização e treinamento. Para que esses programas dêem
certo, é necessário que as pessoas tenham comprometimento
com a empresa, não só envolvimento. Qual a diferença? "Quando
você come ovos com bacon no café da manhã, a galinha está
envolvida, mas quem está comprometido mesmo é o porquinho",
exemplifica Fontes.
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Camara-e.net (Câmara Brasileira
de Comércio Eletrônico) e a
Febraban (Federação Brasileira
de Bancos). "A grande
preocupação é criar campanhas
de orientação sem assustar o
usuário", diz ele.

Espantar o usuário seria um
péssimo negócio, principalmente
para os bancos. O que se assistiu
de uns anos para cá, com o
advento do internet banking, foi
uma diminuição no tamanho das
agências e na quantidade de
pessoal para o atendimento. A
volta desses clientes on-line às
agências seria um desastre para
as instituições financeiras.

Preocupação constante
A educação, portanto, deve

ser eficiente sem despertar
paranóia, ser simples sem deixar
de mencionar todos os ataques e
defesas existentes. O Cert.br
(Centro de Estudos, Resposta e
Tratamento de Incidentes de
Segurança no Brasil) aposta em
sua "Cartilha de Segurança" para
educar sem assustar. A terceira
versão da cartilha, lançada no
começo de setembro, traz
conceitos de segurança, riscos e
métodos de prevenção, descrição
das principais fraudes de
internet, definições de malware e
spam. Na versão on-line, a cada
dia traz uma nova dica de
segurança.

Palestras, cursos, campanhas
de conscientização, cartilhas. Há
muitas maneiras de se abordar a
segurança da informação quando
se trata de educar os usuários.
Em muitas empresas, porém,

esse tipo de iniciativa não é
estimulada. Cabe aos
profissionais de segurança seguir
um conselho do experiente Hal
Tipton: obter o apoio da alta
gerência, e mantê-lo. Mas como?

Alberto Bastos explica que a
iniciativa de educação deve ser
sedimentada de acordo com o
público e a primeira camada é
justamente a alta gerência, o
chamado C Levei. Educar esse
público consiste basicamente em
lembrar que as conseqüências de
qualquer dano à imagem da
companhia recairão sobre o
executivo que está à sua frente.
Regulamentações internacionais
já deixam clara essa situação: se
há prejuízo, quem paga é o alto
executivo. Para chegar a tanto,
porém, o profissional de
segurança deve ter visão de
negócios. Não dá para
dimensionar prejuízos ou o
alcance de danos à imagem da
empresa sem uma visão
abrangente do negócio.

"A educação não é prioridade
nas organizações", lamenta
Hal Tipton. Edison Fontes
concorda e diz que as empresas
ainda tratam de forma amadora a
conscientização de seus
funcionários. Os executivos
precisam perceber a ameaça que
paira sobre suas cabeças na
forma de ataques aos sistemas de
informação de suas companhias.
Investir nas mais modernas
tecnologias de prevenção e no
gerenciamento e documentação
eficiente de processos não basta:
para dormir tranqüilo, o executivo
de hoje precisa de funcionários
conscientes sobre segurança.




