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O crime digital se globaliza
e ameaça o mundo dos negócios
com fraudes, espionagem,
roubo de identidades...
POR ROSA SPOSITO
ILUSTRAÇÕES CELLUS

ampus da Universidade de Berke-
ley, na Califórnia, setembro de
2005 — Cientistas descobrem que
a gravação do som das teclas do
computador pode revelar senhas e

até mesmo textos confidenciais. Em dez mi-
nutos de gravação de áudio do teclado, é pos-
sível recuperar 96% das informações digita-
das. Um algoritmo decifra tudo baseado nos
sons de cada caractere.

Amsterdã, outubro de 2005 - A polícia ho-
landesa prende três crackers, acusados de co-
mandar uma rede de 100 mil computadores
zumbis espalhados pelo mundo. Entre os cri-
mes imputados a eles, está chantagear uma
empresa americana com a ameaça de um ata-
que de negação de serviço.

São Paulo, outubro de 2005 - Os analistas
da WebSense notam um aumento no numero
de cavalos-de-tróia que gravam os movimen-
tos das telas de quem usa internet banking,
numa resposta às iniciativas dos bancos de
evitar senhas com toques de teclado.

Globalizado, profissional, onipresente, o
crime digital avança cada vez mais. Só no pri-
meiro semestre deste ano, foram criadas 11
mil pragas virtuais para o Windows, uma
quantidade 48% maior do que a dos últimos
seis meses do ano passado. E 2004 não pode
ser chamado exatamente de ano da tranqüili-
dade. As perdas causadas pelo cibercrime
chegaram então a 17,5 bilhões de dólares, se-
gundo as estimativas da Fórum Systems. São
roubos de identidade, fraudes, desvios de di-
nheiro, espionagem, chantagem. Hoje, os
crackers não lembram nem de longe a garota-
da que, ainda pouco tempo atrás, queria as-
sombrar o mundo ingenuamente, invadindo
sites conhecidos, ou escrevendo código para
mostrar suas habilidades técnicas e ganhar o
respeito de seus pares. Hoje crackers vendem
seu conhecimento a grupos criminosos or-
ganizados em vários pontos do planeta. Da
Rússia ao Rio de Janeiro, da China à Holan-
da. Responder a essas crescentes ameaças
só com software não funciona. "Ê um Band-
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Aid", definiu o agente do FBI Daniel Larkin,
que comanda o Centro de Queixas de Crime
de Internet nos Estados Unidos, para o se-
manário BusinessWeek. "Se você não der-
ruba esses caras, eles voltam."

O dia-a-dia das empresas, atualmente, é
permeado por ameaças rotineiras. No dia 12
de outubro, a Companhia de Bebidas Ipiran-
ga, de Ribeirão Preto, engarrafadora e distri-
buidora da Coca-Cola, sofreu oito tentati-
vas de ataque de phishing — todas bloquea-
das pela solução de inspeção de conteúdo
web e de e-mails instalada em sua rede. No
dia seguinte, mais quatro tentativas do
mesmo tipo pararam na barreira de segu-
rança da empresa. Isso sem contar os diver-
sos vírus e cavalos-de-tróia que também
vivem rondando sua rede, formada por 25
servidores Intel e dois Risc, 350 PCs Pen-
tium e 20 estações thin client.

Somente entre junho e agosto deste ano,
a Trend Micro identificou 4 140 novos có-
digos maliciosos — o dobro do número re-
gistrado em igual período de 2004. Um dos
motivos desse crescimento acelerado está
na proliferação de variantes de um mesmo
vírus. Mas há também novas pragas surgin-

do e se disseminando cada vez mais rápido,
graças à própria evolução da tecnologia — e
a recursos como a banda larga, o correio
eletrônico e as redes sem fio.

"Hoje, um dos grandes problemas de se-
gurança são as contaminações por códigos
maliciosos como os vermes (worms), que se
instalam sozinhos nas máquinas e se espa-
lham exponencialmente, atingindo usuários
e empresas de todos os portes", afirma Fer-
nando Santos, gerente de área da Check
Point para o Cone Sul. No levantamento da
Trend Micro, os vermes ficaram em segundo
lugar no ranking das pragas virtuais registra-

' das em agosto, com 23% do total de ocorrên-
cias — os cavalos-de-tróia ficaram na lide-
rança, com 37%.

Ao contrário das primeiras gerações de ví-
rus, que apenas tinham o objetivo de se dis-
seminar pelos computadores, as novas pra-
gas estão mais inteligentes e, por isso, mais
difíceis de pegar. "O spyware, por exemplo,
entra na máquina e fica quieto, sem chamar a
atenção, esperando para roubar informações
sigilosas", observa Fábio Picoli, gerente de
novos negócios da Trend Micro. Já o phi-
shing procura obter essas informações "pés-



cando" usuários ingênuos, que confiam em
e-mails solicitando a atualização de dados
pessoais. O pharming age de modo diferente,
plantando referências falsas num servidor
DNS, porém com o mesmo objetivo: enganar
o usuário para conseguir senhas de contas
em banco ou números de cartões de crédito.
Todos eles são códigos maliciosos, criados
por crackers interessados em conseguir ga-
nhos financeiros.

Para se proteger de possíveis danos, as
empresas reforçam a segurança, investindo
em firewall, antivírus — dois elementos bá-
sicos tanto na rede como nas estações —,
sistemas de detecção e de prevenção de in-
trusos (Intrusion Detection System e In-
trusion Prevention System), software de re-
des virtuais privadas (VPN), filtros de con-
teúdo, anti-spam e anti-spyware. Quanto
mais críticos os sistemas de TI para o negó-
cio maior deve ser a proteção — que pode
incluir ainda autenticação mais forte do
usuário, certificação digital, biometria e
dispositivos como token.

Mas a guerra parece estar longe do fim.
"Como as empresas hoje estão mais prepa-.
radas, os ataques agora procuram atingir as

redes de urna forma combinada, por exem-
plo, por meio de um e-mail sem nenhum
arquivo anexo, mas com um link para um si-
te em que o usuário baixa um código mali-
cioso sem perceber", afirma Paulo Renato
Rocha Fernandes, diretor de canais para pe-
quenas e médias empresas da Symantec.
Pior ainda, esse código malicioso pode ser
um cavalo-de-tróia como o Tooso.F, que
procura desativar o antivírus e outras apli-
cações de segurança e pode até sobrescrever
o arquivo Hosts do computador, para impe-
dir o acesso aos sites das empresas de anti-
vírus e de segurança.

Agora, os crackers estão preparando sua
artilharia contra as redes de serviços de tele-
fonia pela internet (VoIP). Segundo um rela-
tório semestral da Symantec, muitos servi-
ços desse tipo ainda estão vulneráveis — e
sujeitos a ameaças como spam de áudio,
phishing de voz e redirecionamento das cha-
madas telefônicas. Para se proteger de tantas
ameaças, a colaboração do usuário é funda-
mental. Mostrar os riscos que ele está cor-
rendo — e trazendo para a empresa — ao en-
trar num site de conteúdo duvidoso, ou ao
abrir um e-mail de origem desconhecida, po-



segurança

de ser um passo importante para começar a
ganhar essa guerra.

A proliferação dessas ameaças está cada
vez mais rápida. O worm Zotob, por exemplo,
detectado em agosto, surgiu apenas quatro
dias após a divulgação de uma vulnerabilida-
de no Windows — que ele usa para se insta-
lar. E, em cinco minutos, espalhou-se por
milhares de computadores no mundo todo.
"Quando um novo vírus é detectado, o fabri-
cante da vacina precisa isolá-lo e estudá-lo,
para lançar a correção", observa Maurício
Gaudêncio, gerente de desenvolvimento de
negócios para segurança da Cisco Brasil. "Is-
so pode levar uns 40 minutos. Só que, em
cinco minutos, um vírus é capaz de derrubar
uma rede." Para piorar a situação, a quantida-
de de novas pragas e de variantes das já exis-
tentes aumenta a cada dia, obrigando os for-
necedores de soluções a correr contra o tem-
po — e as empresas a reforçar a segurança de
suas máquinas e da própria rede corporativa.

O perigo do spyware é um capítulo à par-
te. "Alguns mais recentes são difíceis de se-
rem retirados, até porque não há uma padro-
nização dessa ameaça, como ocorre com os
vírus" diz Rogério de Campos Morais, presi-
dente da Internet Security Systems (ISS) no
Brasil. As vulnerabilidades dos sistemas
abrem brechas tanto para os spywares quanto
para os vermes e outras pragas virtuais, que
chegam principalmente por e-mail, spam e
sistemas de mensagens instantâneas. "Um em
cada 125 e-mails que circulam pela web são
tentativas de phishing", afirma Fernandes, da
Symantec. A estatística está no relatório In-
ternet Security Threat do primeiro semestre
deste ano, um levantamento da Symantec
sobre as principais ameaças à segurança
na internet no mundo. Segundo a pes-
quisa, o volume de ataques de phishing
subiu de 2,99 milhões para 5,7 milhões
de mensagens por dia, entre o último se-
mestre de 2004 e o primeiro de 2005. C
phishing é um tipo de código malicioso,
criado para roubar informações dos à
usuários -- como senhas de contas *
bancárias e de cartões de crédito. Os
códigos maliciosos representaram 74%

das 50 principais pragas detectadas pela
Symantec nos primeiros seis meses do ano.

Outra ameaça que vem crescendo são as
redes bot. São redes coordenadas de compu-
tadores controladas a distância por crackers,
por meio de programas instalados secreta-
mente nas máquinas. O relatório da Syman-
tec identificou 10 352 micros escravizados
em redes bot ativas por dia no mundo — dos
quais 19% estão no Brasil. Essas redes, em
geral, são usadas para comprometer sistemas
e até para realizar ataques de negação de ser-
viço (em inglês, Denial of Service Attack, ou
DoS), outro problema sério na internet. Um
cracker pode colocar um grande número de
máquinas para acessar um mesmo site ao
mesmo tempo, de modo a provocar um DoS
e tirá-lo do ar. Estratégia parecida é usada
pelos vírus e vermes de rede. "Eles entram
na máquina sem que o usuário perceba e
criam um tráfego muito grande, com o obje-
tivo de fazer a rede parar", diz Picoli, da
Trend Micro. "É uma ameaça grave para pe-
quenas e médias empresas." H
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A engenharia social apela para
as fraquezas humanas para abrir
brechas de segurança

soluções

POR ROSA SPOSITO

metesse Angelina Jolie nua como veio ao
mundo? 100% deles? Angelina Jolie ou Jen-
nifer Lopez, não importa — a engenharia so-
cial sempre estará ali, rondando, apelando
para os instintos humanos mais, digamos,
primários, para abrir brechas na rede das
empresas. O medidor Se zumbis da compa-
nhia de segurança CipherTrust aponta a
transformação de mais de 170 mil computa-
dores por dia em zumbis — máquinas com
software infectado que podem ser manobra-
das a distância para atividades malignas sem
que seu usuário jamais desconfie de nada. Os
zumbis estão aí, cercando as redes das em-
presas, derrubando sites por excesso de soli-
citações, enviando toneladas de spams com
desktops alheios. E são apenas uma das de-
zenas de ameaças a essas redes.

Bem, partindo do princípio de que 100%

de segurança é impossível, o mais sensato é
não facilitar. O arsenal de defesa à disposição
das empresas é enorme, em software e hard-
ware. Junto com a atualização constante dos
sistemas operacionais e programas e a apli-
cação dos patches fornecidos pelos fabrican-
tes, eles aumentam as chances de se vencer a
batalha da segurança, e diminuem as possibi-
lidades dos criminosos. O monitoramento e
filtragem de e-mails, mensagens instantâ-
neas e conteúdos web acessados pelos usuá-
rios também são providências úteis, que po-
dem ajudar a evitar a contaminação da rede.

Foi o que aconteceu em outubro do ano
passado na subsidiária brasileira da Tecum-
seh, fabricante norte-americana de compres-
sores herméticos que tem uma fábrica em
São Carlos, no interior paulista. Sem uma
proteção específica contra spyware, a empre-
sa descobriu que estava sendo atacada por
essa praga, graças ao monitoramento diário
dos e-mails recebidos. "Os spywares vinham
em e-mails com mensagens duvidosas" diz
Sérgio Aparecido Caixeta, coordenador de TI
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é virtualmente impossível. Siga
meu raciocínio: quantos fun-
cionários de sua empresa resis-
tiriam a clicar num link que pró-



soluções

da Tecumseh do Brasil, Foi preciso isolar um
equipamento da rede e passar o antivírus da
Symantec para detectar o problema. "Desco-
brimos que o registro do Windows tinha sido
corrompido" fala Caixeta. Depois disso, a Te-
cumseh comprou uma ferramenta para blo-
queio de spyware, que está instalada na entra-
da do appliance de firewall Symantec. Mas
continua monitorando diariamente os e-mails.
"Ele ajuda a descobrir novos vírus e é a única
forma de manter a rede segura", diz Caixeta.

Antivírus e firewall são armas básicas de
defesa contra boa parte das pragas virtuais.
Eles devem ser instalados tanto nos gateways
de conexão com a web como nos micros dos
usuários — para isso, há várias opções de fi-
rewall pessoal. Mas, para dar mais segurança
ã rede, convém reforçar o arsenal dos gate-
ways e servidores — especialmente os de ar-
quivos e de e-mail — com ferramentas como
filtros de conteúdo e bloqueadores de spam e
de spyware. Outra arma importante são os
sistemas de detecção e de prevenção de in-
trusão (IDS e IPS), disponíveis tanto em for-
ma de software como de hardware (applian-
ce). Sua principal função é analisar o tráfego
da rede em busca de anormalidades que pos-
sam ser indícios de invasão ou ataques.

"Cada um desses sistemas precisa de um
gerenciamento próprio, o que é um problema
para as pequenas e médias empresas", obser-
va Rogério de Campos Morais, presidente da
ISS Brasil. Por isso, vários fabricantes intro-
duziram appliances de segurança tudo-em-
um, que reúnem firewall, antivírus, anti-
spam, anti-spyware, IDS, IPS e às vezes VPN
e filtro de conteúdo. A combinação de com-
ponentes varia de acordo com a marca. "Esse
tipo de solução está virando uma febre, uma
vez que facilita o gerenciamento e reduz os
gastos com mão-de-obra" diz Morais.

Os fabricantes de equipamentos de rede
também já aderiram à tendência de integra-
ção. Recursos de segurança foram introduzi-
dos em boa parte dos novos roteadores e
switches. "O antivírus e o firewall protegem
o servidor e as estações, mas não a rede",
afirma Maurício Gaudêncio, da Cisco. Como
se vê, a tarefa não é fácil. H
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biometria

A biometria dá um gás
na segurança das empresas
de qualquer tamanho
POR ROSA SPOSITO

ão são só as pragas virtuais que
tiram o sono do pessoal que
cuida da segurança dos dados
armazenados nos computado-
res das empresas. O roubo de

informações também pode ocorrer fisica-
mente. Basta espetar um memory key no
servidor de banco de dados, por exemplo, e
copiar os arquivos desejados. Ou então usar
a câmera digital do próprio celular para fo-
tografar um desenho ou documento deixa-
do sobre uma mesa.

Por isso, além de instalar antivírus, fire-
wall e outros tipos de bloqueio nos computa-
dores, é importante reforçar também a segu-
rança física, controlando o acesso de pessoas
a áreas consideradas críticas. "Estatísticas
mundiais indicam que dois terços dos inci-
dentes de segurança têm origem dentro das
próprias empresas", afirma Mareio Zapater,
consultor de negócios e tecnologia da Pro-
mon. "Ferramentas da biometria podem aju-
dar a reduzir esses incidentes."

No Brasil, o uso da biometria vem cres-
cendo dentro das empresas que buscam uma
forma mais eficiente — e segura — de contro-

lar o acesso às mais diversas áreas. Em vez de
senhas, cartões magnéticos ou com chip, que
podem ser perdidos ou emprestados, a bio-
metria utiliza características do próprio cor-
po da pessoa — como a impressão digital, a
geometria das mãos ou a íris dos olhos — pa-
ra identificá-la. Essas características são cap-
turadas por leitores digitais e transformadas
em algoritmos matemáticos, que são compa-
rados com os armazenados previamente em
uma base de dados. Feito o reconhecimento,
o acesso é liberado.

A pesquisa "As 100 Empresas Mais Liga-
das do Brasil", da INFO, mostra que as cor-
porações estão mesmo aderindo à biome-
tria. Em 2003, 21% delas usavam essa tec-
nologia. No ano passado, o percentual saltou
para 34%. A pesquisa é feita principalmen-
te em grandes empresas, mas, com a redu-
ção do custo dos sistemas de biometria, as
pequenas e médias hoje também começam a
ter acesso à essa tecnologia.

É o caso da Sawary Confecções, que fica no
popular bairro do Brás, em São Paulo. Em ju-
lho, a empresa trocou o crachá magnético pe-
lo reconhecimento da impressão digital, para
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controlar o ponto dos 110 funcionários que
trabalham em sua loja. Para isso, comprou
um sistema da Dimep, que inclui o leitor de
digitais — instalado na entrada da loja —,
banco de dados e o software de controle de
ponto, que roda em um PC com sistema ope-
racional Windows XP.

"O objetivo é evitar a possibilidade de um
funcionário passar o cartão pelo outro", diz
Edmilson de Mello Brito, analista de recursos
humanos da Sawary. "Com a biometria, te-
mos certeza de que isso nunca vai acontecer."
Segundo ele, os funcionários gostaram da
mudança, principalmente porque acabou
com a preocupação em não perder — ou es-
quecer — o crachá. "Além do mais, aqui no
Brás, isso é uma inovação", acrescenta. Com o
sucesso da experiência, a Sawary Confecções
planeja instalar outro leitor de digitais na en-
trada da fábrica, para controlar o ponto de
mais 150 funcionários.

SEGURANÇA SOB MEDIDA
O reconhecimento de impressões digitais é
o tipo de biometria mais usado no mundo
— e o que mais cresce. É também o mais ba-
rato, porém o que oferece menor grau de"
precisão. "Tudo depende do nível de segu-
rança que se quer", observa Guilherme
Gielfi Otero, gerente de marketing e produ-
to da divisão Building Technology da Sie-
mens. "A tecnologia de reconhecimento de
íris é a mais segura, mas, por ser mais cara,
é recomendada apenas para áreas de acesso
restrito, como CPDs" afirma Otero. Além
de mais barata, a biometria baseada na di-
gital é mais fácil de usar e não assusta as
pessoas — como ocorre no reconhecimento
da íris, em que é preciso aproximar os
olhos do dispositivo de leitura.

Para contornar o problema da precisão,
Otero recomenda o uso da biometria asso-
ciada ao cartão com chip. "Isso aumenta a
segurança em até 15%, nos casos de biome-
tria da digital ou da geometria da mão" diz
ele. Outra vantagem da associação das duas
tecnologias é a agilidade na identificação.
Otero explica que a pesquisa em um banco
de dados com cerca de mil usuários, por

exemplo, pode demorar até 4 segundos a
partir do momento em que a pessoa coloca
o dedo no dispositivo de leitura. Se ela pas-
sar o cartão antes, o sistema já busca no
banco de dados a sua digital e, quando o de-
do é colocado no leitor, apenas faz a compa-
ração e o reconhecimento — o que leva me-
nos de um segundo. Esse tipo de solução é
indicado para locais com maior circulação
de pessoas, como a entrada de empresas
com grande número de funcionários ou aca-
demias de ginástica. H
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câmeras IP

Fáceis de instalar, as câmeras
IP facilitam o monitoramento
das várias áreas da empresa
POR ROSA SPOSITO

Q ual é a eficácia real das câmeras
de vigilância? Que elas irritam
quem tem pesadelos com o Gran-
de Irmão, todo mundo concorda.
Que possam, de fato, por si só,

garantir a segurança das pessoas e das em-
presas, é duvidoso. As bombas do atentado
terrorista de Londres, em 7 de julho, sepul-
taram, junto com suas vítimas, qualquer
perspectiva otimista sobre o poder das câ-
meras. A cidade tem 500 mil câmeras de ví-
deo para vigiar qualquer coisa ilegal que se
mova sobre seu território. E isso num país
que tem outros 3,5 milhões de câmeras de
vigilância. Não existe nação com mais prote-
ção desse gênero do que a Grã-Bretanha. E
deu no que deu — 56 mortos, vítimas dos
terroristas, e um suspeito, um garoto brasi-
leiro inocente, assassinado pela polícia.

Isso quer dizer que câmeras de vigilância
são inúteis? Nada disso. Vistas como ferra-
mentas auxiliares, as câmeras IP são uma
opção interessante para quem precisa moni-
torar e controlar o acesso a áreas críticas das
empresas — ou à própria empresa. São fáceis
de instalar e de gerenciar. Funcionam conec-
tadas diretamente a um ponto da rede local.

Têm um servidor HTTP embutido, o que
permite ver as imagens no browser de qual-
quer computador da rede. Basta digitar o en-
dereço IP da câmera no navegador. E, se ela
tiver um endereço IP público, dá até para
acessar as imagens a distância, utilizando
um PC conectado à internet. Quando inte-
gradas a sistemas de vigilância, as câmeras
IP facilitam a tomada de medidas — também
a distância — como o bloqueio de uma porta
ou o acionamento de luzes, para mostrar ao
invasor que ele foi descoberto.

Os preços e recursos dessas câmeras va-
riam bastante, de 900 a 11 mil reais, depen-
dendo dos recursos que tiverem — Wi-Fi,
controle remoto, zoom digital, microfone em-
butido, entrada para cartões etc. Há modelos
bem sofisticados, com servidor próprio, que
enviam automaticamente alertas com fotos
anexas para endereços de e-mail, toda vez que
detectam algum movimento no ambiente
monitorado. Para empresas que já têm siste-
mas de vigilância com câmeras analógicas, há
soluções que aproveitam esses dispositivos,
por meio do uso de conversores que trans-
formam os sinais analógicos das imagens
capturadas pelas câmeras em sinais IP. U
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