
Combate ao inimigo oculto

O
s anti-vírus, anti-spams e filtros de
conteúdo, isoladamente,
perderam eficiência. E isso é
consenso entre todos os grandes

provedores focados em segurança. Segundo
eles, o momento atual exige preparo para
enfrentar qualquer tipo de ameaça,
independente da sua amplitude e da forma
como ela pode chegar ao ambiente
corporativo. Líderes de mercado como
Symantec, Computer Associates e McAfee
estão convencidos de que a saída está não
na simples correção, mas na gestão
compartilhada dos recursos que minimizam
ou eliminam os possíveis incidentes, e
utilizam armas que os neutralizam depois de
uma eventual a invasão.

Isso porque já se concluiu que na luta
contra os ataques, possivelmente as

corporações sairão perdendo se não
tiverem um recurso de bloqueio que lhes
concedam imunidade, mesmo que
temporária, até que a vacina fique pronta.
Certo é também que não se pode mais
permitir que a vulnerabilidade se apresente
como um risco ao negócio. A exposição da
marca e o número de processos que a
empresa pode receber com uma
mensagem indevida, são enxaquecas que
as empresas querem evitar a qualquer
preço. "Hoje o item segurança é o que
consome mais tempo e recurso na minha
área", confidenciou, em certa ocasião, o
CIO responsável pela operação de TI latino-
americana de uma grande empresa global.

Uma das alternativas oferecidas pelo
mercado é a consolidação dos recursos de
segurança para a formação de barreira na

porta mais sensível hoje das corporações: a
Internet. Uma linha classificada por
segurança perimetral, onde estão agrupadas
as soluções de IDS (intrusão e detecção),
filtro de conteúdo, firewall, anti-vírus e anti-
spam, e cuja tendência de empacotamento e
gerenciamento único é cada vez mais
evidente. Para se ter idéia, segundo a
pesquisa da IDC, somente o mercado de
gestão de segurança de conteúdo -
composto por anti-vírus, segurança de
mensagens e filtragem de Web — cresceu
28%, em 2004.

GERAÇÕES E GERAÇÕES
Os fornecedores são unânimes em

afirmar que vivemos a quarta geração de
vírus, para justificar a necessidade de defesa
conjugada. A primeira se configura pelos
vírus tradicionais, antes inclusive da expansão
das redes. Os vírus de arquivos já são uma
variação desta espécie, na segunda geração;
seguida pelos vírus de ataque, grandes
consumidores da internet e dos serviços de
e-mail. Só que até aqui as vacinas ainda
eram eficientes, pois exterminavam as pragas
e recolocavam o negócio em operação, sem
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grandes traumas ou prejuízos. A quarta
geração trouxe os vírus de rede, que além de
se instalarem na memória dos
computadores, se propagam rapidamente.
Uma geração que despertou os fabricantes
para a baixa eficácia das vacinas.

A epidemia mais marcante e que deixou
o mundo corporativo em alerta foi o vírus l
Love Youl, seguido por outras ameaças
igualmente avassaladoras, que evidenciou a
fragilidade das soluções isoladas de
proteção, uma vez que as brechas
começavam a ser exploradas e já se
criavam formas para driblar os sistemas de
proteção. "No ambiente atual, uma barreira
só se configura com a proteção de
perímetro e a proteção interna consolidadas
e gerenciadas a partir de um único ponto.
Assim, mesmo que o cara ultrapasse esta
parede, a proteção interna, que inclui os
software de vulnerabilidade, não o deixa
entrar em ação", explica Wagner Tadeu,
gerente comercial da Symantec.

NA PRÁTICA
Mesmo reconhecendo que não

pratica preços atraentes a empresas
com até 100 funcionários, a Symantec
diz estar fazendo sucesso - crescimento
de 30% ao ano — com uma solução de
gerenciamento de incidentes, capaz de
correlacionar ataques e ameaças
combinadas e comunicar o diagnóstico ao
cliente. A solução é vendida como produto
ou como serviço administrado pelo serviço
de atendimento ao usuário da companhia
nos Estados Unidos.

O diretor comercial da
companhia, chega a dizer
que as vendas de produtos
voltados à segurança
perimetral não sofreram
alterações e que o
aquecimento das vendas
está mesmo nas mãos de
quem busca o
gerenciamento integrado.
Principalmente empresas
de grande porte dos
segmentos de indústria
(manufatura em geral),
finanças e
telecomunicações,
geralmente aquelas que
trabalham com altíssimos
volumes de transações
(têm grande massa de
usuários) ou com alta
movimentação financeira.
"Telecom é um nicho
extremamente consumidor
de tecnologia, hoje. Até

porque é também o miolo da tecnologia
atual. Estamos na era da informação, e
telecom é base desta era", dita Marcos Rizo,
gerente comercial da Trend Micro.

AMEAÇAS
A última palavra na área de gestão de

risco e gerenciamento de conteúdo é
information integrit, dedicada à proteção de
perímetro e dos dados num mesmo pacote.
O tema aproveita a tendência de absorção
de práticas impostas ao mercado pelas leis e
regulamentações internacionais como a
Sarbanes-Oxley, que trazem embutidas
importantes lições também aplicadas em
empresas menores ou naquelas das quais o
mercado não exige prestação de contas,
mas que se concentram no sucesso do
negócio.

O primeiro passo nessa jornada rumo à
segurança como forma de
prevenção de risco ao
negócio são os sistemas
de gerenciamento de
identidade (IAM, do inglês
Indentity Access
Management). "O desafio
neste caso é separar
segurança lógica da
aplicação em si", aponta
Aroldo Yai, executivo de
segurança da IBM para a
América Latina.

Neste segmento está
também a Computer
Associates (veja matéria

Temos solução para gestão de
identidade, do acesso (IAM) e do risco.
Não estamos no business de firewall ou
anti-vírus, mas no de gerenciamento",
Aroldo Yai, da IBM/Tivoli

"No ambiente atual, uma
barreira só se configura
com a proteção de
perímetro e a proteção
interna consolidadas e
gerenciadas a partir de um
único ponto. Assim, mesmo
que o cara ultrapasse esta
parede, a proteção interna,
que inclui ps software de
vulnerabilidade, não o deixa
entrarem ação",
Wagner Tadeu, da Symantec.

sobre soluções de autenticação forte na pág,
18), ambiente que a companhia considera
essencial para a continuidade dos negócios
atualmente, e onde concentra 20% de
participação de mercado. A companhia,
aliás, quer ser reconhecida pelo mercado
como uma provedora de soluções de
segurança e, para tanto, planeja lançar uma
suíte integrada de produtos de combate a
ameaças - anti-vírus, spiware, spam, protetor
de conteúdo, personal firewall e o intrusion
detection - para usuários residências ou
pequenas e médias empresas.

"Os sistemas anti-virus e anti- spiware já
têm uma versão enterprise, inclusive tivemos
bons resultados no último quarter com esses
produtos. Estamos entre os três primeiros
colocados no ranking de anti-vírus e
continuamos ganhando posições nos
ambientes de spiware, spam e conteúdo",
revela Leonardo Scudere, diretor para a
América Latina da unidade de negócio de
segurança da Computer Associates.

Também por força da concorrência, a
IBM vem seguindo os conselhos e previsões
dos analistas de mercado, para os quais o
futuro, num cenário de segurança próxima
da plenitude, exige uma apostar na gestão
dos recursos. Somente na área de software,
a IBM possui mecanismos para atender ao
mercado de IAM, autenticação ou criação e
gestão da infra-estrutura.

"Temos solução para gestão de
identidade, do acesso (IAM) e do risco. Não
estamos no business de firewall ou antivírus,
mas no de gerenciamento", confirma o
executivo da empresa, lembrando que a
divisão IBM/Tivoli também oferece uma
solução que controla a existência de mais de
um super
usuário - aquele que possui liberdade de
acesso a todos os sistemas de uma
corporação —, permitindo a instalação de
filtros que regule os níveis de acesso que
este usuário possa ter.
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Outro aspecto que tem se apresentado
como mais uma onda nesta área é a
identidade federada, já incorporada à solução
de gestão de identidade e
controle de acesso da IBM. Trata-se de um
modelo de segurança para a troca de
informações entre duas ou mais
empresas, a forma como se vai controlar e
ratificar a identidade dos funcionários de um
lado e de outro.

IDENTIFICAÇÃO
Com esta solução, uma operadora de

telecomunicações, com uma base de
milhares de clientes, por exemplo, se quiser
oferecer um serviço - ring tone ou jogo - ao
mercado, pode não somente selar parceria
de distribuição do serviço com um terceiro,
como lhe oferecer, como contra-partida,
planilhas detalhadas de utilização do serviço,
sem que este terceiro tenha que arcar com a
complexidade da gestão das vendas.

"A solução FIM - Federated Indentity
Manager — garante que o outro lado é
aquele mesmo, agilizando o relacionamento",
explica Aroldo Yai, da IBM, para quem a
segmentação da área de segurança atende à
expectativa atual do usuário, calcada na
integração mas não na exclusividade de
fornecedores.

Exatamente a linha que a Trend Micro
adotou nos últimos anos, ao aliar-se a vários
parceiros. Segundo Rizo, gerente comercial
da empresa, hoje a empresa está focada no
mercado corporativo, mas já com promessa
de atendimento ao usuário individual
brasileiro, a partir de 2006. Para as
empresas, a companhia oferece uma solução
específica para os pequenos negócios,
composta por três produtos integrados e
gerenciáveis a partir de uma console.

CONTEÚDOS MALICIOSOS
A sua especialização, no entanto, é o

combate a conteúdos maliciosos, para o
qual desenvolveu o sistema EPS
(Enterprise Protect Strategy), estratégia que
promete bloquear ameaças ainda não
identificadas. "Um antivírus é sempre
corretivo. A Trend não trabalha somente
neste fato, porque muito antes de sair a
vacina, implementa a proteção", explica
Rizo. A proposta, segundo ele, é atuar
assim que o vírus é identificado pelo
mercado, agindo rapidamente com uma
política de proteção que bloqueia o acesso
do vírus, mesmo sem a existência da
vacina. "O vírus não entra e se entra não
sai com a informação", define o executivo
da Trend Micro.

Disposta a atuar como um
Security Advisor, a McAfee oferece desde

Segurança
como serviço
Se o budget está apertado, como pregam
a quase totalidade dos C/Os (Chiefs
Information Officer) no Brasil, a alternativa
dos fabricantes e fornecedores de
sistemas tem sido a oferta de seus
produtos na forma de sistemas, E no
mercado de segurança a tendência
também se mostra como saída que atinge
inclusive empresas de médio porte, em
cujas dependências faltam, além de
recursos financeiros, profissionais
especializados na operacionalização de
um ambiente totalmente seguro.
A Data Craft é uma das empresas que
vem ganhando participação de mercado
nesta área de serviços. O seu projeto é
concentrar 40% da receita originada na
terceirização, sendo 20% disso baseado
no assunto segurança e os outros 20%
em performance de negócios.
A oferta respeita três modelos: os serviços
gerenciados se concentram no
gerenciamento e monitoramento de
ambientes já equipados com recursos de
segurança ou na oferta de um pacote
completo, que inclui as soluções; e o
response team, que se dedica à
correlação de eventos — logins de
usuários remotos repetidas vezes ou a
partir de lugares diferentes em curto
tempo, por exemplo - para avisar ao
usuário da existência de uma ameaça.
"Notamos que o aperto dos orçamentos
de TI e o foco das equipes mais em
negócios não deixam espaço para que a
equipe de tecnologia consiga tratar
segurança de forma proativa", conta
Ricardo Orsi, diretor de serviços da Data
Craft. Nas médias e pequenas empresas,
segundo ele, há igual oportunidade
porque "faltam conhecimento e pessoas
para fazer a segurança adequada".

O MERCADO DE GESTÃO
DE SEGURANÇA DE
CONTEÚDO - COMPOSTO
POR   ANTI-VÍRUS,
SEGURANÇA DE
MENSAGENS   E     FILTRAGEM
DE WEB-CRESCEU 28%,
EM   2004, SEGUNDO    A   IDC

uma solução de análise de risco - para
que o usuário conheça os seus ativos e
determine quais equipamentos oferecem
risco, por meio da solução Found Stone;
passando pela tecnologia IPS (Intrusion
Prevention System), que cria um
escudo no ambiente em risco, sem a
necessidade de corrigi-los em curto prazo;
até o anti-vírus.

Este último item ainda é o carro-chefe
da companhia em faturamento, mas o foco
atual são os produtos IPS e as soluções
dedicadas à análise de risco. Um novo
perfil que a McAfee começou a perseguir
em 2003, quando se desfez de algumas
soluções e adquiriu empresas como a
IntroVert e a Faundstrong (análise
de risco) para ganhar corpo no segmento
de segurança.

LANÇAMENTOS
Em seu último lançamento, a

companhia apresentou mais uma versão
do McAfee ePO (ePolicy Orchestrator),
solução posicionada no segmento de
gerenciamento de segurança de sistemas
e focada na proatividade contra ameaças e
ataques maliciosos e virtuais. O McAfee
ePO 3.6 age como o hub central das
soluções de proteção de sistemas,
controlando, a partir de um único ponto
central, sistemas antivírus, anti-spyware,
anti-spam, IPS de host, firewall de sistema
e filtragem de conteúdo.

"A investida permanente dos vírus,
worms (pragas) e ataques, aliada ao número
de vulnerabilidades anunciadas
recentemente, reforça a necessidade vital de
se ter uma visibilidade completa da
segurança de sistemas", afirma Brian Burke,
analista de pesquisa da IDC (International
Data Corporation). "Uma solução de
gerenciamento de segurança de sistemas
ajudará os administradores a gerenciar de
maneira eficaz seus níveis de proteção,
permitindo que eles automatizem tarefas
comuns e usem seus recursos de TI
eficientemente". (J.C.)
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