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Serviços acessíveis via Web atraem cada vez mais os usuários mas aumentam a vulnerabilidade 
dos dados corporativos. 
 
Uma década atrás, os provedores de aplicativos de serviços (ASPs) ganhavam cada vez mais 
força. Tudo, de programas que aumentavam a produtividade no escritório aos de editoração de 
imagem, aparecia a cada dia na rede. Depois de um tempo, porém, as pessoas descobriram que 
ter de visitar um site da Web para editar um documento provavelmente não era uma idéia das 
mais seguras. E a largura de banda na época prejudicava até o mais promissor dos ASPs.  
 
Mas as coisas mudaram. A atual largura de banda permite que aplicativos sejam distribuídos pela 
Internet. E a crença dos consumidores na conveniência e segurança das ferramentas online 
aumentou.  
 
Para os CIOs, este sucesso é uma faca de dois gumes. Se implementado de forma apropriada, o 
ASP provê ferramentas que oferecem aos usuários o que eles precisam para reduzir o custo de 
suporte e desenvolvimento do departamento de TI.  
 
Mas também há o lado ruim – usuários, mesmo os usuários finais – podem usar essas 
ferramentas sem que TI esteja ciente disso, deixando seus sistemas de segurança vulneráveis. 
Alguns desses serviços são ainda impossíveis de se detectar. A melhor defesa é provavelmente 
estar alerta, e estabelecer políticas claras de uso de tais serviços.  
 
Faça com que os usuários saibam que sua área está sempre disposta a negociar privilégios aos 
usuários mas que certas permissões não são possíveis por uma questão de segurança. 
Para dar uma idéia do escopo de produtos ASPs, CIO pesquisou oito serviços “dos sonhos” dos 
usuários, que na verdade podem ser o pesadelo dos CIOs. Afinal, tudo depende do ponto de vista. 
 
1. BeInSync 
O sonho: sincroniza de forma rápida e fácil documentos pessoais e da rede com qualquer máquina 
do planeta que tenha Windows 2000 ou XP. O serviço básico é gratuito. O BeInSync é vendido 
como um iPod grátis.  
 
O pesadelo: a sincronia ocorre por meio de portas padrões, assim como pelo firewall, o que 
significa que todos os dados corporativos tornam-se vulneráveis. O acesso opcional à Web 
significa também que os usuários podem replicar dados corporativos por meio de um navegador 
usando apenas um nome de usuário e uma senha – que podem facilmente ser rastreados por um 
software que desvenda senhas. Você também pode compartilhar documentos com qualquer 
pessoa, em qualquer lugar e a qualquer hora. 
 
Uma questão de segurança: a BeInSync chama a atenção para o fato de usar encriptação e criar 
uma conexão peer-to-peer entre dados de máquinas do usuário que nunca residem em um 
servidor de terceiros. Mas a companhia também afirma que alguns empregadores podem não 
gostar que seus usuários tirem vantagem de tais ferramentas e possam bloquear o tráfego de 
dados em portas não-padronizadas. A página da BeInSync na internet (clique aqui) responde a 
algumas dessas questões.  
 
2. GoToMyPC 
O sonho: GoToMyPC faz o acesso remoto a partir de ferramentas Web. A partir dele os usuários 
criam uma conta e pagam 19,95 dólares por mês para acessar suas máquinas a partir de qualquer 
browser em qualquer lugar. Um pequeno aplicativo de downloads transforma os usuários de PCs 
em servidores remotos de acesso que mostram desktops completo em um browser remoto. Tudo 
apenas a partir de um username e uma senha. 



 
 
O pesadelo: trata-se de um desktop completo, incluindo ícones de redes compartilhadas contendo 
dados confidenciais. Como o BeInSync, o GoToMyPC pode ameaçar funcionalidades de segurança. 
E também como o BeInSync, o tráfego pelo GoToMyPC pode ser impossível de ser diferenciado em 
relação ao tráfego regular da Web.  
 
Uma questão de segurança: GoToMyPC é um produto da Citrix, que dedica parte de seu Web site 
(clique aqui)a a ajudar os usuários a convencer seus departamentos de TI a suportar o GoToMyPC 
oficialmente. Mas se os usuários resolverem não “chatear” o pessoal de TI, é provável que os 
administradores da rede nunca descubram que este produto está lá.  
 
3. Xdrive 
O sonho: Xdrive (da America Online) é mais do que um provedor de espaço para backup na Web. 
Mesmo com a Yahoo oferecendo um opção similar, o Xdrive é um ponto de entrada para ASPs. É 
um serviço que oferece a conveniência de se acessar dados quando se precisa e do lugar que o 
usuário estiver. 
 
O pesadelo: é o mesmo refrão. Usuários podem utilizar tais serviços e baixar gigabytes de seus 
dados em minutos – e você nem saberá disso. O que torna esses serviços de back up mais 
assutadores que o BeInSync ou o GoToMyPC, porém, é que esses dados podem vir de outros 
servidores – e você não tem idéia de suas configurações de segurança.  
 
Uma questão de segurança: os usuários sabem que terão sérios problemas caso alguém roube 
dados corporativos. A página de Xdrive (clique aqui) diz que a empresa oferece proteção total aos 
dados. Então, se seus usuários partirem de um provedor de boa reputação, os dados estariam 
seguros. A questão é, você quer que essas informações vazem? 
 
Ferramentas disponíveis a um clique oferecem o poder do anonimato 
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4. Advicebox e Mailinator 
O sonho: cansado de spams? Gostaria de ter um endereço de e-mail que você possa dar às 
pessoas que não conhece muito bem e não sabe se pode confiar? Gostaria de ter um endereço 
que possa mandar um e-mail com a segurança de que você não receberá nada de volta? Umas 
das soluções podem ser o Advicebox e o Mailinator. Advicebox envolve todos os e-mails 
anônimos. O e-mail que você manda a partir do AdviceBox não tem remetente identificado, e sim 
anonymous@advicebox.com.  
 
Já o Mailinator é diferente. Ele te permite criar uma conta de e-mail. Você simplesmente cria um 
nome de usuário e quando a mensagem chega, o serviço Mailinator automaticamente cria uma 
nova conta. Para visualizar seu e-mail, você apenas se loga usando o endereço criado lá na 
primeira etapa. Todas as mensagens desaparecem dentro de horas.  
 
O pesadelo: o anonimato dá às pessoas senso de poder. O poder de enviar e receber e-mails sem 
medo de tê-los rastreados a você pode inspirar atitudes não muito nobres – como espalhar boatos 
sobre a empresa.  
 
Uma questão de segurança: se alguém utilizar tais serviços de maneira ilegal, ambas as 
companhias garantem que irão cooperar com a lei e com as autoridades sempre que necessário, 
conforme o site da empresa (clique aqui)  
 
5. ipEliminator  
O sonho: navegação pela internet de forma anônima! Uso peer-to-peer invisível! Privacidade no 
uso de e-mails! O que mais você quer? 



O pesadelo: navegação pela internet de forma anônima! Uso peer-to-peer invisível! Privacidade no 
uso de e-mails! O que mais você não quer? 
 
Uma questão de segurança: serviços como o IPEliminator prometem o anonimato pela Internet 
por meio da omissão do endereço IP. IPEliminator ainda garante aos clientes que eles contarão 
com servidores em países “com orientação à privacidade” – o que significa que será necessária 
mais do que uma ordem judicial do país de origem para obter informações sobre seu uso. O 
IPEliminator também oferece dicas de como pagar de forma anônima – eliminando assim qualquer 
pista que leve ao usuário. E adivinhe: esses serviços passam pelos firewalls corporativos.  
 
 
6. Blogger 
O sonho: obrigado ao Google mais uma vez. Eles não criaram o Blogger, mas o possuem e o 
promovem. E como outros serviços do Google, é de graça e fácil de usar. Simplesmente assine 
esse serviço e você terá o seu blog onde apenas a sua imaginação será o limite. 
 
O pesadelo: claro que, às vezes, o que as pessoas escolhem postar são coisas pejorativas em 
relação a seus empregadores. Muitos blogger são despedidos por esse motivo.  
 
Uma questão de segurança: blogger é apenas um Web site. Você pode bloqueá-lo a partir de um 
filtro de conteúdo quando quiser. Mas você não pode evitar que as pessoas o utilizem de casa. A 
melhor defesa é provavelmente ter uma política clara sobre o uso de tais ferramentas a partir do 
trabalho ou sobre a empresa.  
 
Muitas vezes o controle do acesso a ASPs foge do controle da área de TI 
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7. Flickr 
O sonho: rapidamente captura e baixa fotos, a partir do PC, para áreas públicas e privadas no site 
da Flickr. Compartilhe-as com os amigos. Baixe-as em seu blog. É fácil.  
 
O pesadelo: usou seu celular para ter uma prévia do ultimo protótipo daquele novo produto 
desenvolvido pela engenharia? Baixou a imagem por e-mail no aparelho e instantaneamente fez o 
upload para o Flickr? As ferramentas de desktop também permitem ao usuário captar todos os 
documentos contidos na rede pelo Flickr em instantes.  
 
Uma questão de segurança: os usuários podem criar senhas para determinadas áreas 
compartilhadas, mas você dependerá do discernimento desses usuários. E com a conexão 
telefone-para-e-mail-para-Flickr, não há como o departamento de TI bloquear o processo. Legal, 
hein? 
 
8. Skype 
O sonho: chamadas ilimitadas locais e de longa distância pelos usuários Skype via tecnologia Voz 
sobre IP (VoIP). De graça. Por alguns dólares a mais, você pode ter um número de telefone Skype 
que pode se comunicar com telefones tradicionais. O Skype já reporta mais de 175 milhões de 
downloads de seu software.  
 
O pesadelo: você tem banda de rede suficiente para suportar hordas de funcionários realizando 
chamadas de longa-distância por meio de seus PCs? (Pense ao menos que é uma tecnologia mais 
barata do que ter o Marcelo usando o telefone da empresa para ligar para a tia dele, que mora na 
Itália). Sem contar que não há controle de quem realiza chamadas e para quem. 
 
 
 



Uma questão de segurança: o tráfego pelo Skype também burla os firewalls. Mas o Skype já é 
utilizado por algumas empresas como uma alternativa mais barata à telefonia tradicional.  
O Skype dedica um centro de segurança em seu site pelo qual é possível fazer download de um 
guia para administradores de redes, assim como alertas de segurança.  
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