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Prospecção nas
redes requer
protecção

As redes sociais constituem um espaço
de trabalho para descobrir formas de
diferenciação da sua oferta. É um risco
que pode trazer muito retorno.
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Como proteger
a "alma" do
negócio

Os ataques às bases de dados são dos
mais perigosos porque procuram
atingir uma componente fundamental
de uma organização.
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CFO mais
sensíveis à
segurança?

Os CFO têm uma visão abrangente das
companhias onde trabalham e poderão
reconhecer melhor onde a segurança
de informação pode ser determinante.
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Cloud complica
controlo de
acessos

Os departamentos de TI dizem ser cada
vez mais difícil controlar o acesso às
aplicações e aos recursos corporativos.
O cloud computing vai complicar ainda
mais, segundo o Ponemon Institute.
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“Nuvem” exige
ter "pés no
chão"

O modelo de cloud computing deverá
conviver sempre bem com uma
monitorização consistente e regular dos
seus níveis de privacidade.

Pág. 2

�

Segurança 
Empresarial

Abril 2010



Comunicações UnificadasSegurança Empresarial2 |

COMPUTERWORLD - Abril 2010

2 |

A emergência do modelo de cloud computing traz desafios de segurança e de
controlo de confidencialidade dos dados de uma empresa, num ambiente de
infra-estrutura partilhada. A ciber-espionagem industrial pode não ser uma rea-
lidade muito evidente no país, mas as organizações não podem esquecer-se
que vivem numa economia cada vez mais global e interligada. A juntar a isso
subsistem ainda várias dúvidas entre diversos especialistas sobre as garantias
de segurança oferecidas pelos fornecedores de serviços de cloud computing.
Não haverá sistemas completamente seguros. Mas os desafios que um novo
modelo traz também são novos e é necessário dar-lhes a melhor resposta pos-
sível, de acordo com as melhores práticas que vão sendo consolidadas. Feliz-
mente há padrões e certificações internacionais de gestão de centros de dados
capazes de poder alimentar a confiança das organizações clientes. Ao mesmo
tempo, continua a ser pertinente garantir contratos de níveis de serviço pro-
tectores, capazes de mitigar o impacto de acidentes. Afinal, estamos a falar
também de outsourcing.
Mas enquanto a adopção maciça do modelo não é efectiva, as organizações
estão a lidar com cada vez mais problemas de segurança decorrentes da utili-
zação de redes sociais. Para muitas empresas a questão é clara, e o uso de
redes sociais resulta em riscos desnecessários ou com potencial de retorno li-
mitado. No entanto, para outras podem ser uma fonte de informação de negó-
cio, e um "palco" de marketing, bastante eficaz e diferenciador. Os fabricantes
de BI têm ferramentas para de lá extrair dados e até a polícia usa as redes de
informação, como meio de investigação. Mas claro, do outro lado está a co-
munidade de hackers e ciberciminosos cuja motivação encontra pontos de par-
tida na informação publicada pelos membros das redes, nas suas páginas. A
melhor maneira de lidar com o problema será talvez implementar uma política
de utilização de acordo com as necessidades da organização.
Apesar de tudo nem sempre as políticas são respeitadas pelas pessoas. E esse
vértice – pessoas – do triângulo das TIC – tecnologias, pessoas, processos –
nem sempre está bem "desenhado". Embora a indústria possa fazer sempre
mais, e nem sempre o tenha feito, é cada vez mais importante que as pessoas
sejam educadas e formadas para terem em conta o potencial de acidentes de
segurança informática. Afinal, são elas o verdadeiro elemento inteligente do tri-
nómio, com imaginação suficiente para resolver os problemas novos.�CW

O percurso de evolução até um modelo de serviços de cloud computing capaz de merecer plena con-
fiança terá de ser feito tanto por fornecedores como por clientes, em estreita parceria. A aborda-
gem mais sensata em relação à segurança no modelo de cloud computing  deverá  partir de uma
vigilância saudável sobre os serviços fornecidos e práticas do prestador de serviços. A necessi-
dade de olhar para a segurança também como um serviço prestado “com fronteiras e níveis de
serviço aceitáveis para a organização”, é evidente, na perspectiva de Pedro Galvão, Responsável
de Serviços de Segurança para Espanha, Portugal, Grécia e Israel da IBM . “Um bom ponto de
partida é a contratualização de auditorias e revisões periódicas por parte do cliente ao fornece-
dor da cloud”, explica. António Raposo, gestor de desenvolvimento de negócio da Critical Soft-
ware, sugere que uma parte das poupanças alcançadas com a adesão a serviços cloud sejam
“investidas na melhoria dos processos de escrutínio e alinhamento com as capacidades de se-
gurança do fornecedor de serviços cloud.” Uma especial atenção deve ser dada “ao nível de con-
formidade com as principais normas de segurança aplicáveis em cada caso”. A CSA, a OASIS e a
DMTF são algumas das entidades que podem fornecer recomendações relevantes, segundo o
mesmo responsável.
Um dos principais factores impeditivos da adopção do modelo é o receio de  perda de controlo
sobre a informação, por parte dos clientes. E nesse contexto faz sentido que  “mecanismos de im-
plementação e avaliação do cumprimento de normas de segurança, o uso de tecnologias de iso-
lamento da infra-estrutura e mecanismos de protecção da informação”, sejam determinantes,
como sugere o executivo da Critical.

Para Raposo, há dois aspectos que ganham relevân-
cia: a manutenção das mesmas características de
confidencialidade, integridade e disponibilidade de
um ficheiro do que quando circulava apenas na
infra-estrutura local; que essas características
sejam resilientes a quaisquer alterações na infra-es-
trutura do fornecedor do serviço as quais nem sem-
pre são passíveis de ser monitorizadas. A questão da
resiliência ou da continuidade do serviço acaba por
ser central nas recomendações de Sérgio Martinho
responsável da área de segurança da Microsoft. “O
serviço assente na máquina virtual que por sua vez
está a correr num servidor físico, alojado num data-
center, terá de estar preparado para continuar a fun-
cionar noutro datacenter se houver algum grave
problema com o datacenter original,” explica.
Alargar os objectivos de segurança até ao controlo de utilizadores e processos privilegiados (ad-
ministradores, supervisores), federação de identidades, protecção de web services e protecção de
ambientes virtualizados, é o que sugere Jordí Gascon, director de vendas de soluções de segurança
e de governação de TI da CA Ibéria. Na base destas preocupações está o cenário de “desacopla-

Cloud computing exige ter "pés no chão"

A segurança dos modelos de cloud computing ganha cada

vez mais espaço no campo das preocupações dos responsá-

veis de TIC das organizações. Como sempre, não vale a

pena entrar em pânico, e além disso … há ainda outros pro-

blemas. Lidar com a utilização de redes sociais ou os ata-

ques mais frequentes à bases de dados são exemplos disso.

Com maior ou menor imaturidade dos seus mecanismos segurança, o modelo de cloud computing deverá conviver sempre
bem com uma monitorização consistente e regular dos seus níveis de privacidade e de vulnerabilidade.

Sérgio Sá�

“Nuvens”
trazem
desafios
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Da perspectiva de Sérgio Sá, da Unisys, há dez perguntas

fundamentais a fazer no processo de avaliação do fornecimento

de cloud computing:

- Como é implementada a gestão de identidades e acessos?

- Onde se encontram localizados os dados geograficamente?

- Como é que os dados são protegidos?

- Que controlos são implementados sobre os utilizadores com

privilégios de acesso?

- Como os dados são protegidos contra abusos de utilizadores

com privilégios de acesso?

- Que níveis de segregação são implementados em termos dos

componentes da infra-estrutura?

- Como os dados são protegidos em ambientes virtuais?

- Como os sistemas estão protegidos contra as ameaças da

Internet?

- Como as actividades são monitorizadas e registadas?

- Que tipo de certificação de segurança o prestador de serviço

possui?

�

Dez perguntas essenciais

muito clientes com políticas. No caso da Novabase, Paulo Faroleiro revela que a em-
presa sente que “começam a ser tomadas algumas medidas, como o bloqueio no
acesso, a permissão de acesso apenas a determinadas horas, ou até apenas para
determinados níveis hierarquicos ou funções especificas.” Mas Raúl Oliveira (iPor-
talMais) considera que as políticas “começam a ser definidas muito mais devido a
perdas de produtividade, do que propriamente porque a utilização de redes sociais
possa pôr em causa a segurança da organização.”

Política depende da atitude

Para António Raposo (Critical), “uma política clara sobre as redes sociais passa por
clarificar a atitude da organização em relação às mesmas: há quem as indexe cla-
ramente às actividades pessoais semelhantes aos telefonemas pessoais e quem as
encoraje como meio de promoção de negócios e de "networking" de cidadania atri-
buindo-lhes vantagens claras.” Assim, na visão do responsável a definição das po-
líticas pode passar pela incorporação de vários elementos: ”de regras de identidade
corporativa, de restrições ao tratamento de propriedade intelectual, de intenções de
obter ou fazer referências a/de clientes e negócios com as consequentes reflexões
sobre produtividade e sanções disciplinares à quebra das regras estabelecidas.”
No caso da PT a generalidade dos seus clientes “assume que os seus colaborado-
res têm obrigações de confidencialidade sobre a actividade da empresa que é de
aplicação universal, pelo que as redes sociais estão logicamente incluídas”. De
qualquer forma a companhia define como o mais importante a manutenção de ac-
ções de formação que alertem os colaboradores. Para Timóteo Menezes, a gestão
da problemática “tem de ser acompanhada de formação sobre segurança na Inter-
net e de informação sobre quais os sites e serviços (web) que são aceitáveis no
local de trabalho e como utilizá-los de forma consciente e segura.” E Ricardo San-
tos da Cisco diz alertar os seus clientes “que os criminosos têm migrado os seus
ataques para onde as vitimas se encontram.”�CW

O director técnico da Kaspersky Ibéria, Ricardo
Hernandez, diz que de acordo com especialis-
tas da empresa a difusão de códigos nocivos
através de redes sociais tem um índice de efi-
cácia de 10%. “É muito maior ao do que com
o e-mail, que é inferior a 1%”, ilustra. Na
mesma linha revela que o laboratório da Kas-

persky Lab identificou, só no ano passado, mais de 43 mil ficheiros nocivos relacio-
nados com diferentes redes sociais, devendo esse número disparar este ano.
Sobreviver intocado nesse ambiente infestado de vírus e promotor de variados es-
quemas de engenharia social pode ser uma aventura. Mas tem as suas recompen-
sas. “O problema relativamente às políticas de utilização de redes sociais tem a ver
com os mecanismos existentes para as implementar”, confirma Nuno Mantinhas
(Check Point). O fabricante tem sentido um forte crescimento do referido tipo de
necessidade e já lançou um software para este tipo de problemática. Também a
Panda Security deverá lançar uma solução baseada em software como serviço. Se-
gundo Rui Lopes, director técnico da Panda Security será possível definir políticas
de controlo de acesso à Internet desde os postos de trabalho, quer estejam ou não
ligados à rede da empresa. 
Contudo no mercado português parece haver ainda pouca sensibilidade para o de-
safio. Segundo o director-geral da Claranet, António Miguel Ferreira, a empresa tem
alguns clientes cuja política é meramente o não permitir a utilização de redes so-
ciais. Contudo “a maioria ignora esta nova realidade e não tem qualquer política de-
finida”. No caso de vários clientes da IBM, têm adaptações de políticas de
segurança de utilização de Internet transpostas para este novo meio, explica Pedro
Galvão (IBM). “Mas a maioria ainda não endereça redes sociais de forma directa nas
suas regras de segurança”, revela.  Paulo Pinto (Cesce) considera  que a “preocu-
pação em controlar o referido tipo de acessos tem aumentado”, embora não haja

“Prospecção” nas redes sociais exige protecção
As redes sociais constituem um espaço de trabalho cada vez mais usado pelas empresas para descobrir
formas de diferenciação da sua oferta. É um risco que tem de ser calculadomas pode trazer muito retorno.

Paulo Pinto�

mento da informação e nos serviços das infra-estruturas e a utilização extensiva de novas tec-
nologias e práticas como a virtualização e a automatização”. Por outro lado, Nuno Mantinhas,
gestor de negócio da Check Point, em Portugal, alerta para o facto de ter de haver um conheci-
mento profundo das aplicações, para se disponibilizar serviços de cloud computing. O desafio es-
tará na gestão das “configurações e o espelho das políticas de segurança numa perspectiva de
utilizadores e operações sobre as aplicações da «cloud»”. 
Uma fonte oficial da PT lembra que além dos requisitos de segurança por parte dos prestadores
de serviços é útil perceber “se o enquadramento jurídico a que o mesmo se encontra obrigado, re-
flecte a realidade da empresa contratante.”
Com uma visão mais “catastrófica”, o director geral da IportalMais, Raúl Oliveira, diz que “em am-
bientes de cloud computing, os problemas de segurança são a triplicar”, dada a maior exposição
das bases de dados e das aplicações de negócio. Face a estas dificuldades é necessário que o
acesso das empresas aos fornecedores de cloud computing esteja “super protegido, quer pela uti-
lização de firewall na empresa e no fornecedor, quer pela utilização de VPN com elevado índice de
protecção (IPSec ou SSL), ou endereços IP fixos para aceder ao fornecedor de cloud computing
desde a empresa”.
O especialista da Unisys em segurança, Sérgio Sá, é menos alarmante. Admite que a concentra-
ção maciça de recursos e dados leva à formação de um alvo mais atreita a  “ataques”. Mas lem-
bra que também possibilita, “se implementado de forma adequada, a implementação de
mecanismo de protecção/monitorização mais robustos, com escalabilidade e custos optimiza-
dos.” Para Ricardo Hernandez, director técnico da Kaspersky Lab Ibéria, ainda é mais optimista e
considera que hoje “os controlos a que estão sujeitos os fornecedores de serviços geridos são
muito rigorosos e oferecem todas as garantias.”
Em resumo, parece claro que a componente da gestão dos recursos disponíveis está no topo das
preocupações. Ou como diz António Miguel Ferreira, director -geral da Claranet, em Portugal,  a
principal preocupação que potenciais clientes  deverão ter “é decidir qual o seu fornecedor de re-
cursos de cloud computing, não só do ponto de vista do preço ou capacidade técnica, mas tam-
bém do ponto de vista dos processos que suportam a gestão dos recursos de TI”.�CW
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�Como proteger a “alma” do negócio

A "alma" do
negócio até
pode ter dei-
xado de ser o
segredo do
n e g ó c i o ,
como advo-
gam alguns
gurus da ges-
tão e das TIC,
mais fascina-
dos com os
conceitos de
transparência
e colabora-
ção. Mas

continua a alimentar-se do conhecimento sobre o mer-
cado e sobre os clientes. As bases de dados suportam
hoje essa informação e por isso são alvo preferencial
de hackers e criminosos, cujo objectivo principal, é
cada vez mais, roubar dados para vender no mercado
negro. O gestor de negócio da Critical, António Raposo,
ilustra bem a gravidade do problema, como aforismo:
"Se a estação de trabalho for comprometida, isso é
mau, se acontecer o mesmo com o sistema de gestão
de base de dados (SGDB), o negócio acabou!" 
Outra forma de os hackers obterem a informação tem
sido atacar as plataformas de colaboração e de partilha
de informação, onde ela está em "movimento". Os ga-
nhos financeiros ascendem a dezenas de milhões de
euros.
Como enfrentar este incremento de ataques? O enge-
nheiro de sistemas da Cisco, Ricardo Santos,  sugere
uma abordagem de colaboração de "mecanismos de se-
gurança de routers, switches, mecanismo de equilíbrio
de carga e firewall para aplicações de Internet, com ca-
pacidade de executar “deep packet inspection”".
Na visão da Critical, além das políticas de actualiza-
ção de software, de complexidade de palavras-passe e
de configuração, as bases merecem cuidados particu-
lares. "Nos aspectos particulares de segurança em base
de dados temos questões relacionadas, como um ele-
vado número de acessos legítimos e directos às bases
de dados (por parceiros de negócio) e a deficiente va-

lidação de inputs na miríade de aplicações que usam
acessos não legítimos (SQL injection)", explica Antó-
nio Raposo. Mas face a isso o responsável aponta al-
gumas deficiências nos SGDB. "Têm características
que dificultam a monitorização, por poderem ter mi-
lhares de ligações estabelecidas em cada momento, de
dezenas de entidades diferentes, exigindo por isso pes-
soas com competências específicas na área para ga-
rantir o nível de segurança adequado", aponta.
As aplicações de colaboração, além dos tipos de fragi-
lidades que partilham com outras aplicações, têm
ainda a característica de serem fortemente condicio-
nadas pelos utilizadores, onde as questões de enge-
nharia social adquirem uma importância muito
relevante e difícil de abordar de um ponto de vista ex-
clusivamente técnico.
Na visão da PT, o problema deve ser abordado logo no
desenho da arquitectura. Fonte da empresa sugere
uma segregação multi-camada, além da "implementa-
ção de controlos diversos que podem passar não ape-
nas pela vertente da autenticação". De acordo com o
responsável, será útil considerar também a cifra de
dados ou a inclusão de firewalls aplicacionais vocacio-
nadas para a protecção de bases de dados.
Não obstante, a IBM coloca o essencial do problema no
crónico problema das práticas de desenvolvimento cen-
tradas na funcionalidade das aplicações – devido a pra-
zos curtos de entrada em produção. Este factor leva ao
descuido com dois aspectos importantes das aplica-
ções Web, para Pedro Galvão, responsável de serviços
de segurança para Espanha, Portugal, Grécia e Israel
da IBM: "a validação de "inputs" de utilizadores e a de-
finição dos mecanismos de interacção com as bases de
dados." Para resolver melhor aspectos de segurança
das aplicações web, o responsável sugere a utilização
de regras OWASP. Sérgio Martinho recomenda as boas
práticas COBIT e ITIL, com devida adaptação à reali-
dade da organização. Para este responsável, a estraté-
gia de segurança da base de dados "não é
simplesmente baseada em auditoria e monitorização".
E explica que o principal enfoque deve estar na miti-
gação do risco e na conformidade com as medidas de
regulamentação. De acordo com Paulo Faroleiro, da
Novabase, ainda há muitos exemplos de implementa-

ções em que os utilizadores de gestão, por defeito, não
são adequadamente configurados, mantendo as carac-
terísticas da instalação ou do fabricante. Outro erro fre-
quente, apontado pelo responsável, é os sites terem
campos de preenchimento aos quais o utilizador acede,
porque o software aplicacional que suporta esse
mesmo sitio não foi adequadamente programado. Aca-
bam por permitir "o envio de comandos directamente
para as bases de dados de suporte, recuperando ou al-
terando desta forma informação aí existente", explica o
responsável.

Controlo de fluxos de informação é fundamental

Para incrementar a segurança das aplicações de parti-
lha, Galvão sugere a elaboração de uma lista de apli-
cações que sejam identificadas como aceitáveis para
as organizações. "Ao mesmo tempo deve-se estudar a
implementação de mecanismos de monitorização de
fluxos de informação para fora da organização de ma-
neira a controlar de forma geral a utilização destas tec-
nologias (ao invés de bloquear protocolos os sites
específicos)", acrescenta o responsável, o qual acon-
selha as empresas olharem além da "tentativa de blo-
queio de utilização".
Na mesma linha da definição de políticas de utiliza-
ção, o gestor de segurança da Oni Communications,
José Casinha, defende que a abordagem não deverá im-
pedir a  implementação de medidas tecnológicas ca-
pazes de permitir "controlar o conteúdo da informação
a ser partilhada, e por quem,  recorrendo a soluções de
DLP (Data Leak Protection). Sobre este último aspecto,
Paulo Pinto, director-geral da Cesce em Portugal,
pensa que "a melhor forma de enfrentar a situação, é
recorrendo a ferramentas de avaliação, protecção e en-
criptação dos fluxos de informação gerados por essas
aplicações, complementadas por definições estrutura-
das dos tipos de acesso permitidos a cada aplicação, e
ou, base de dados." Para Sérgio Sá o acesso à base de
dados deverá ser efectuado através de terceiros siste-
mas com a responsabilidade de validar o acesso e a in-
formação acedida. O responsável defende também a
utilização da cifragem da informação acedida, além de
" mecanismos capazes de detectar o desvio ao com-
portamento no acesso/utilização da informação.�CW

Os ataques às bases de dados são dos mais perigosos porque procuram atingir uma componente fundamental de uma organização, onde se concentra muito
do conhecimento sobre os mercados. Isso explica porque o seu número tem crescido muito nos últimos tempos, tal como o dos ataques a plataformas de co-
laboração: sobre as quais a informação é partilhada.

José Casinha�
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tece é que ao endereçar o tema da eficiência o tema
da segurança não pode ser descurado.  Quando se
trata o tema da segurança com uma orientação aos
processos de negócio é inevitável o envolvimento do
CFO, pois em última análise este é quem pode as-
sumir o risco que cada processo tem na actividade
da empres”, explica  José Casinha, da ONI Com-
munications .
E na opinião de António Miguel Ferreira (Clara-
net)“quanto maiores as empresas e mais "digitali-
zados" estiverem os seus processos, mais
facilmente se encontrará um planeamento ade-
quado da continuidade de negócio e da segurança,
algo que envolve os CTO, CIO, CFO e por vezes
mesmo os CEO” considera  .

Percepção sobre investimento varia

A percepção da evolução do investimento em segu-
rança é bastante heterogénea entre os fabricantes e
integradores. Se Raúl Oliveira sente um decréscimo
desde 2008, Paulo Pinto considera ter havido uma
estabilização, quando não houve “maior dotação”
para a área nas empresas. Vitor Baptista (EMC) ali-
nha mais pela primeira ideia, enquanto a Mainroad
tem uma impressão positiva, assim como a Cisco e
a Unisys.
De acordo com os dados do estudo da IDC “Wes-
tern European Security Software Market Forecast,
2008–2013”, actualizado em Abril de 2009, o in-
vestimento em software de segurança vai continuar
a ser uma das prioridades do mercado, passando
dos 50 milhões de euros em 2009 para os 54 mi-
lhões de euros em 2010, ano em que a taxa de
crescimento se deverá situar em 8,8%. Para 2011,
a IDC prevê que a taxa de crescimento seja já de
dois dígitos, 11,5%, o que corresponde a um in-
vestimento de aproximadamente 60 milhões de
euros.
Dados da consultora sugerem que o investimento
em software de segurança atingiu os 47 milhões de
euros durante 2008, em Portugal, o que corres-
pondeu a um crescimento de 14% face ao ano an-
terior, segundo a IDC. Para 2009, as previsões da
consultora prevê um crescimento de 6,3%.�CW

Actualmente há quem defenda os CFO como um
importante "amigo" nos projectos de TIC. Afinal é
muitas vezes ele que dá luz verde ao financiamento
dos mesmos. Mas no caso da segurança, se o CIO
ou os directores de informação falarem com o CFO,
podem ter uma ajuda importante na redefinição dos
objectivos para a segurança da informação. A per-
cepção da PT confirma esta visão. Fonte oficial da
empresa considera que o CFO é hoje em dia uma
peça chave, pois responde directamente ao CEO
sobre as boas práticas na condução do negócio,
pelo que tende cada vez mais a ser um aliado do
CIO, quando se trata de investir de uma forma ra-
cional na segurança da informação”. 
Pedro Galvão tem uma ideia diferente e diz que a
maioria dos orçamentos diminuiu e o processo de
decisão está mais controlado, pelo que se vê maior
participação dos CFO. Considera ainda “bastante li-
mitado” o envolvimento dos CFO na estratégia e se-
gurança em Portugal. “Acreditamos que se deve ao
facto de ainda não haver uma língua comum entre
as duas áreas, o que leva o CFO a olhar simples-
mente para os números sem entender por completo
o processo de gestão de risco de segurança”, sus-
tenta.
Mas há quem tenha outra ideia e Raúl Oliveira
(iPortalMais) é particularmente incisivo. Parece-lhe
que os CFO não se preocupam com a segurança.
“Precisamente, esse é o domínio onde lhes parece
mais fácil cortar, mesmo que o CIO diga o contrá-
rio. E se houver duas soluções de segurança, com
orçamentos distintos, as diferenças de qualidade
na segurança entre as duas nunca serão argumento
em tempos de crise”, explica.
Não obstante, existem cada vez mais exemplos em
que a gestão de topo, não necessariamente o CFO,
"embora exista tradição nessa área, se preocupam
cada vez mais com o tema", segundo para Paulo Fa-
roleiro (Novabase). E Paulo Pinto confirma que já
“existe a prática de envolver o CFO na discussão da
estratégia de segurança, e muitos casos já é as-
sunto de agenda do conselho de administração,
pelo menos numa análise de alto nível.”
O enfoque na  eficiência pode ajudar. “O que acon-

Cloud
computing
complica
controlo 
de acessos

Os departamentos de TI consideram que é

cada vez mais difícil controlar o acesso  dos

funcionários às aplicações e aos recursos

corporativos e o cloud computing vai

complicar ainda mais as coisas, segundo um

estudo da consultora Ponemon Institute.

Um estudo do Ponemon Institute baseou-se num in-
quérito a 728 profissionais de TI acerca das políticas
de acesso às informações empresariais, e conclui,
que para 73 por cento destes profissionais, a adop-
ção de aplicações baseadas em cloud computing vai

�

Os CFO têm uma visão abrangente das companhias onde
trabalham e poderão reconhecer melhor onde a segurança
de informação pode ser determinante.

António Miguel Ferreira�

CFO mais 
disponíveis
para investir?
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A virtualização e o cloud computing vieram perturbar profundamente a indústria da se-
gurança, que ainda não percebeu inteiramente como lidar com uma infra-estrutura ex-
tremamente dinâmica enquanto a maior parte da segurança é implementada no estático
anel de dispositivos que rodeia os recursos protegem.

tenta responder. Com a tecnologia NAC temos os
endpoints (portáteis, smartphones, desktops e im-
pressoras) ligados a switches ad-hoc de uma
forma transitória. A segurança deve, então, ser
coordenada entre o software que corre nos end-
points (antivírus, políticas, etc.) e o que é neces-
sário executar na rede (firewalls, detecção de
intrusões/prevenção), ao mesmo tempo que se
aplicam políticas de forma dinâmica sempre que
um endpoint "entrar em cena".
As soluções para o NAC surgem quer na forma de
aplicações elegantes do ponto de vista arquitec-
tural quer na forma de sistemas proprietários. Al-
gumas das melhores arquitecturas podem ser
muito instrutivas e possivelmente reaplicadas no
campo da virtualização. A solução preferida por
muitos gestores de rede é a disponibilizada pela
arquitectura Trusted Network Connect (TNC) do
Trusted Computing Group. A segurança é aplicada
através de Policy Enforcement Points (PEP) que
podem residir no endpoint, no switch de acesso
ou mais profundamente na rede. São todos or-
questrados através de políticas definidas num Po-
licy Decision Point (PDP). Os meta dados e os
eventos podem ser acedidos e partilhados com
uma sub-arquitectura através de um Metadata Ac-
cess Point (MAP) e do protocolo IF-MAP. Por fim,
a TNC pode ser federada ao longo de domínios
para se aplicar a um ambiente cloud.
O NAC consegue, de acordo com vários analistas
da TNC, não só dar uma boa abordagem arquitec-
tural à virtualização e à segurança cloud, como
ainda as tecnologias resultantes podem ser apli-
cadas directamente no coração dos datacen-
ters.�CW

Ainda há muita discussão à volta da forma como
a segurança deve ser posicionada: num disposi-
tivo de hardware fora dos recursos virtualizados,
embutida no hypervisor, ou executada numa má-
quina virtual? A resposta é: de ambas as manei-
ras, segundo alguns gestores de rede da Trusted
Network Connect. A verdadeira questão é saber
como orquestrar e fazer a coordenação entre os
dois métodos. Quando se trata de estabelecer es-
tratégias de segurança em ambientes muito dinâ-
micos, a resposta, embora surpreendente, pode
residir nos controlos de acesso à rede (NAC).
Existem dois grandes problemas com a segurança
dos recursos virtualizados. Em primeiro lugar, os
recursos podem ser dinâmicos e transitórios - os
servidores são clonados e disponibilizados de
forma inesperada, podendo movimentar-se com
recurso ao VMotion da VMware ou soluções equi-
valentes. Em segundo lugar, a segurança obriga a
uma afinidade entre a rede e os elementos de
computação. Com a virtualização, estes dois ele-
mentos estão em contradição: ficar mais próximo
dos fluxos da rede coloca-nos no hypervisor ou na
máquina virtual, onde o poder de computação é
limitado e partilhado com as próprias workloads.
Uma appliance proporciona poder computacional
com hardware especializado, mas afasta das work-
loads I/O.
O ideal é ter as tarefas computacionais feitas fora
dos recursos virtualizados em hardware dedicado,
bem como a intercepção de rede e pontos de con-
trolo mais perto da workload e a funcionar com o
hypervisor. Assim, ambas as partes iriam colabo-
rar entre si e com o sistema de virtualização. 
É precisamente este tipo de questões que o NAC

abrir uma brecha que permitirá que as áreas de ne-
gócio consigam contornar as actuais políticas de
acesso às informações corporativas criadas pelos de-
partamentos de TI.
Para os profissionais de TI, a computação em nuvem
"está a criar mais um problema e é um potencial cau-
sador de stress", afirma o CEO do Ponemon Institute,
Larry Ponemon.
Ainda de acordo com o estudo, nos últimos dois anos,
a gestão das políticas de acesso às informações cor-
porativas tem sido considerada um problema para os
departamentos de TI. Nesse sentido, 87 por cento dos
profissionais consultados no estudo acreditam que os
funcionários contam com uma liberdade exagerada
para aceder aos dados da empresa - o que representa
um aumento de 9 por cento em relação ao inquérito
de 2008.
O estudo constata, ainda, que cada vez mais outras
áreas, que não as TI, exercem um poder importante
de influência para a criação de políticas de acesso às
informações corporativas. No estudo, 37 por cento
dos profissionais afirmaram que as unidades de ne-
gócio são as responsáveis por essas regras, contra
uma percentagem de 29 por cento em 2008.�CW

Ambiente seguro na
“nuvem” dependerá do
controlo de acessos
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"As redes sociais são, neste momento, o grande de-
safio para a nossa indústria", afirma Jeff Sizemore,
consultor em segurança do Forsythe Solutions
Group, para quem "é difícil ser proactivo em segu-
rança nos sites de redes sociais, quanto se tem que
passar tanto tempo a reagir e a ler ficheiros de re-
gisto. É muito mais fácil ser proactivo e limitar as
fugas de dados, por exemplo, no e-mail".
Os sites de redes sociais são "muito sofisticados e
complexos, podendo ser uma tarefa difícil permitir
o acesso de um utilizador a um determinado web-
site, mas não a certos componentes desse site”,
acrescenta.
Estes sites podem, ainda, conter vulnerabilidades
indetectáveis por parte de muitas tecnologias de
segurança existentes no mercado. Na opinião de
Sizemore, muitas tecnologias empresariais, da fil-
tragem de conteúdos Web aos firewalls tradicio-
nais, passando pelos dispositivos de segurança de
rede, são inadequados para lidar com estes desa-
fios.
"É preciso ter algo dentro da máquina que seja su-
ficientemente inteligente para perceber que existe
uma aplicação dentro do website, e muitos dos fi-

rewalls não são capazes de o fazer, bem como mui-
tas soluções de segurança de endpoints disponí-
veis no mercado", sublinha. A primeira coisa que os
departamentos de TI devem fazer, considera, é
educar os seus empregados sobre a forma mais se-
gura de utilizar as tecnologias, mantendo a confi-
dencialidade e a privacidade a salvo.
Os empregados das empresas devem entender
exactamente o que são dados confidenciais, para
que, quando estiverem nesses websites, consigam
compreender as ramificações de tudo o que fazem
enquanto lá estão, defende o especialista. "Muitas
destas ferramentas são extremamente imaturas a
lidar com os sites de redes sociais e, mesmo
quando se consegue corrigir as vulnerabilidades de
um site, logo surge outro ainda mais perigoso para
as informações das empresas, que, a determinado
ponto, preferem simplesmente proibir a sua utili-
zação”, sustenta Jeff Sizemore.
"Os riscos das redes sociais têm, sobretudo, a ver
com o perigo da divulgação indevida de informa-
ções", considera também James Quin, analista
principal do Info-Tech Research Group. Na sua opi-
nião, embora os riscos mais mencionados sejam o

roubo de informações perpetrado através da en-
trada ilícita na rede da empresa, a verdade é que os
sites de redes sociais podem, também eles, cons-
tituir uma porta de acesso a dados corporativos.
"As empresas não têm tempo para se certificar que
as suas informações estão a ser divulgadas nas
redes sociais, revendo activamente tudo o que é pu-
blicado por parte dos funcionários das empresas,
pelo que o risco de isso acontecer é muito elevado”,
diz o analista. Para James Quin a resposta técnica
mais rápida é o bloqueio puro e simples aos sites de
redes sociais e instalar ferramentas que impeçam
este tipo de tráfego sobre a rede, o que, aliás, mui-
tas empresas estão já a fazer. Mas, com muitas
companhias a recorrer também elas à redes sociais
para efeitos comerciais ou promocionais, a rede terá
que estar obrigatoriamente aberta a elas.
Por isso, a Info-Tech diz que começa a ver uma ten-
dência para as empresas, em vez de impedirem o
acesso à redes sociais, aplicarem medidas técni-
cas para se protegerem contra os potenciais riscos,
como por exemplo exercer um maior controlo sobre
o comportamento dos funcionários, através de tec-
nologias de monitorização.�CW

Redes sociais colocam
empresas em risco
As ameaças à segurança estão a mudar à medida que as empresas aderem cada vez mais aos sites
de redes sociais e os investigadores de segurança da Forsythe, Info-Tech e nCircle resolveram analisar
a forma como os departamentos de TI se estão a adaptar aos novos riscos. E todos são unânimes em
afirmar que as redes sociais estão a reescrever as regras da segurança TI e a mudar as funções dos
responsáveis pela segurança das empresas.




