
O polêmico
messenger

de todos os dias

Q
ual empresa recusaria uma
ferramenta tecnológica gratuita
capaz de reduzir as despesas
com telecomunicações e

viagens, permitir um ambiente de trabalho
mais silencioso e ainda por cima aumentar a
produtividade de seus funcionários? No
Brasil, quase todas as grandes corporações.
Mas o motivo não é ocasional. Essa
ferramenta também gera maior
vulnerabilidade aos ataques virtuais.

Estamos falando sobre os famosos
comunicadores instantâneos — MSN,
Yahoo, ICQ, entre outros —, conhecidos
também como Messengers ou mensageiros
instantâneos. "A colaboração permitida via
messenger é extraordinária dentro do
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ambiente corporativo. Porém, há também os
males que devem ser prevenidos", observa
Francisco Açakura, CIO da Ripasa,
considerada a quarta maior fabricante de
papel-cartão do País.

A empresa aproveitou a ferramenta
embutida no pacote Microsoft Enterprise
para agilizar a comunicação da área de
vendas. O MSN Messenger, tão utilizado
pela maioria dos brasileiros, foi liberado a 50
funcionários da Ripasa, alocados na área de
televendas. "Não há saída do messenger
para a Internet. A comunicação instantânea
é feita somente entre esses funcionários",
revela Açakura, ao relatar a alternativa que a
Ripasa encontrou para explorar a
colaboração permitida pela tecnologia, sem

correr o risco da vulnerabilidade que implica
a comunicação aberta das mensagens.

Os outros departamentos estão
proibidos de baixar a aplicação pela
Internet, utilizando a rede da fabricante, ou
acessar outra ferramenta similar. O
bloqueio das mensagens instantâneas
segue a política de segurança da Ripasa,
que apesar de liberar o acesso à Internet,
não deixa de monitorá-lo.

Inclusive, uma revisão desta mesma
política de segurança está em trânsito e,
desta vez, incluirá um termo de
responsabilidade, explicitando o
monitoramento feito na Web. "Hoje todos
funcionários estão cientes do monitoramento
do acesso à Web, além do controle feito por
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meio de uma lista negra de sites, os quais
são bloqueados", conta Francisco Açakura.

A idéia, explica ele, é elaborar uma
política muito clara com a possibilidade de
sanções aos funcionários que não aderirem
ao regulamento interno. '"Essa proposta
ainda está sendo avaliada pela diretoria da
Ripasa. Mas a nova política tem o objetivo
de declarar a questão da possibilidade de
monitoramento de Internet e e-mail. Toda
vez que o funcionário se logar, receberá um
alerta sobre o monitoramento e, caso se
negue àquela prática, poderá não ter acesso
ao serviço", explica.

Outra grande indústria que se viu
obrigada a bloquear as mensagens trocadas
por meio da Internet foi a Cargill, uma
corporação que reúne mais de 22 mil
funcionários nas áreas de agrobusiness e
fertilizantes. Mas José Parolin, CIO da
empresa, explica porquê essas ferramentas
foram proibidas: "a empresa adotou o
sistema SameTime, da Lotus, para a
comunicação interna entre os funcionários,
garantindo assim maior segurança nessa
troca de informação", diz.

Praga nos dois sentidos
O motivo que leva empresas do porte da

Ripasa e da Cargill a proibirem o acesso de
tecnologias tão inovadoras e difundidas
mundialmente é justamente o lado reverso
desse sucesso. A previsão da IDC é que até
2007 cerca de 450 milhões de pessoas
estarão utilizando os messengers como o
novo meio de comunicação.

Antes dessa explosão, entretanto, as
ameaças virtuais a esses comunicadores
atingiram um salto de até 3.295% no terceiro
trimestre de 2005, de acordo com as
estatísticas feita pela empresa de segurança
IMLogic, adquirida recentemente pela
Symantec. Foram detectadas 75 pragas
virtuais que podem atacar aplicações P2P
ou comunicadores instantâneos somente no
primeiro trimestre de 2005.

Mas se a segurança já é um quesito
preocupante atualmente, imagine em 2007,
quando a IMLogic prevê a superação dos e-
mails pelas mensagens instantâneas. Para
se ter uma idéia do tamanho desse mercado
no Brasil, uma pesquisa feita pelo Ibope
Net/Ratings aponta que 85,6% dos 11,55
milhões de internautas domésticos,
registrados em dezembro de 2005, utilizam
os comunicadores instantâneos, como o
Yahoo Messenger, MSN Messenger, ICQ,
entre outros.

Esse total, entretanto, não retrata a
realidade dos usuários desse novo meio de
comunicação no Brasil, que ainda soma o
universo de internautas corporativos e
aqueles que utilizam espaços públicos,

quesito tempo de uso, ultrapassando os
japoneses, maníacos por tecnologia.

"Resolvemos bloquear os messengers
após constatar que a ferramenta não
envolvia o trabalho dos funcionários. A
maioria dos cadastros era formada por
apelidos íntimos, o que geralmente não
acontece numa relação profissional", conta
Sandra Bueno, analista de sistema da
Queensberry, operadora de turismo que
liberou a ferramenta durante seis meses
com intuito de explorar a colaboração entre
os funcionários.

A pesquisa "Tendências em Serviços de
Mensagens Instantâneas no Brasil" retrata a
realidade vivida pela Queensberry. Realizada
pela Lightspeed Research, com 502
usuários de ICQ do País, entre os dias 16 e
28 de setembro de 2005, a pesquisa aponta
que 80% dos internautas usam os
programas para conversar com familiares e
amigos, 40% mantêm de três a quatro
conversas simultâneas e 66% deles
compartilham fotos e arquivos via
comunicadores.

O executivo revela ainda que após o
bloqueio feito por meio da solução
Brmultiacess, o tráfego ganhou em torno de

como LAN House ou centros de inclusão
digital, para "teclar" com amigos.

Por isso a discordância entre o total de
usuários residenciais divulgados pelo instituto
de pesquisa e a divisão da Microsoft,
responsável pelo desempenho do MSN, que
já em 2005 anunciava mais de 15 milhões de
usuários ativos. Vale lembrar que os institutos
de pesquisa apontam o MSN como detentor
de 60% do total de usuários de
comunicadores instantâneos, o que eleva o
mercado brasileiro a 25 milhões de usuários
ativos dessas ferramentas. Ou seja, um
universo perfeito para os criminosos virtuais.

Desvio do trabalho
Mas nem só a segurança é colocada em

risco no uso de mensageiros instantâneos.
No Brasil, os especialistas também apontam
o fanatismo como um segundo problema.
De acordo com o Ibope Net/Ratings, os
usuários domésticos, já em 2005, gastavam
em torno de 300 minutos por mês
conversando via MSN Messenger, Yahoo
Messenger, ICQ ou outras ferramentas peer-
to-peer (ponto-a-ponto). O tempo gasto com
a troca de mensagens pelos brasileiros
colocou o País no topo do ranking no

15% de capacidade de banda nos últimos
três meses. "A troca de mensagem em si
não ocupa muita banda. O problema é a
troca de arquivos", explica Bueno.

A operadora que vende pacotes de
turismo para agências não planeja formalizar
o bloqueio dos comunicadores instantâneos,
mas deixa clara a prática de monitoramento
e controle do acesso à Web aos seus 107
funcionários. "Não vejo a necessidade de
criar um termo de responsabilidade. Todos
os funcionários estão cientes da política de
segurança adotada pela empresa", diz.

Assim como aponta a pesquisa
encomendada pelo ICQ, os brasileiros
também usam a ferramenta no trabalho para
obter respostas rápidas sobre assuntos de
negócios (40% deles dizem fazer isso, de
acordo com a pesquisa). Na Queensberry,
esse grupo de usuários resolveu até
protestar contra a estratégia da operadora,
mas não obteve resultado positivo.
"Ninguém gosta de nenhum bloqueio
tecnológico, nem mesmo as empresas, mas
em função desses abusos, não tivemos
outra saída. Infelizmente, como a maioria
abusava, a minoria acabou sendo
prejudicada", conclui Bueno.

"Resolvemos bloquear os messengers após constatar que
a ferramenta não envolvia o trabalho dos funcionários.
A maioria dos cadastros era formada por apelidos íntimos,
o que geralmente não acontece numa relação profissional"
Sandro Bueno, analista de sistema da Queensberry
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