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A conjuntura socio-económica em Por-
tugal exige maiores cuidados na neu-
tralização dos riscos de segurança. Os
principais ataques à escala mundial re-
lacionados com motivações políticas,
por exemplo, ocorreram através das
redes que ligam os sistemas de infor-
mação. 
Os ataques de grupos como os Anony-
mous ou outros “ciber-hacktivistas”
são registos desse tipo de ocorrências.
Mas os riscos inerentes a colaborado-
res descontentes ou mesmo ex-empre-
gados despedidos são dos mais graves,
sobretudo devido ao conhecimento que
esses recursos humanos têm sobre a
estrutura interna das organizações. 
Não obstante a importância da segu-
rança nas TIC, a segurança física das
instalações das empresas não pode ser
descurada, até porque há cada vez
mais pontos de contacto e de interde-
pendência entre as duas. Mesmo sem
haver uma integração adequada entre
os sistemas de segurança da informa-
ção e os de segurança física.
“A actual situação socio-económica
afecta negativamente o panorama de
riscos de segurança física para muitas
organizações”, concorda Pedro Galvão,
consultor da IBM Portugal. E sensivel-
mente o mesmo dizem Sérgio Sá, con-
sultor da Unisys, e Pedro Magalhães,
engenheiro de sistemas empresariais
da Schneider Electric.
Face a este contexto, as “organizações
que gerem proactivamente riscos de
segurança têm actualizado os seus sis-
temas de gestão de segurança física
com um reforço de mecanismos de mo-
nitorização (câmeras, sistemas de
alarme)”, revela Pedro Galvão, da IBM.

Ao mesmo tempo houve uma actualiza-
ção também nos “procedimentos em
caso de incidente”.
O consultor da Unisys, Sérgio Sá,
alerta que no âmbito dos “ataques aos
sistemas de informação, a maior parte
dos incidentes ocorre via rede”. Tanto
através da Internet como usando as
próprias redes internas das organiza-
ções.
Portugal, no entanto, não tem sido
”palco de violações significativas da
segurança da informação, existindo al-
gumas excepções que se prendem com
a administração da Justiça, na siste-
mática violação do seu segredo, com
ou sem fins políticos”, lembra Pedro
Magalhães, da Schneider Electric. Mas
isso não invalida a necessidade de “re-
correr a meios mais eficazes de asse-
gurar a segurança física”, refere.
Para Sérgio Sá, o risco de se compro-
meter a segurança da informação de
uma organização aumentou “conside-
ravelmente”. E além das motivações
políticas, o consultor da Unisys refere a
fraude. “O cibercrime é uma área que
tem crescido bastante, por um lado
face à tecnologia disponível e, por
outro, à ausência de legislação e meios
à altura para a poder travar”, reforça.

Esforço para manter segurança
Apesar do ambiente recessivo “face
aos constrangimentos orçamentais”,
este consultor considera ter havido
“um esforço para se manter o nível de
segurança adquirido nos últimos anos”.
Em particular, no sector público e nas
PMEs, sublinha.
Segundo Pedro Galvão, até na segu-
rança fisica tem havido uma “actuali-

O descontentamento generalizado relativo à
situação económica do país resulta num aumento
do nível de risco sobre a segurança física das
instalações – com reflexos na segurança da
informação.
A mitigação dos mesmos nem sempre passa por
acrescentar mais câmeras de videovigilância ou
outros sistemas de segurança. Um momento de
comunicação pode ajudar.

Ambiente 
socio-económico
reforça riscos
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também noutros países, mas em Por-
tugal foi drástico. Saíram dezenas de
pesal e Espanha, ra fa do que prostão
não é a estrutura de custos, que não é
elevada, o problema é que a receita
não é suficiente para, em condições
normais, rentabilizar essa 

M&P: Noutros mercados a RD tem lan-
çado títulos em segmentos nos quais o
grupo tem know-how. Esse tipo de es-
tratégia está a ser pensada para o mer-
cado ibérico?
FL: O mercado português em termos
publicitários é um décimo, mais coisa
menos coisa, do Espanhol. É um mer-
cado relativamente pequeno e muito
ocupado por grandes grupos de media,
portanto, não é caro lançar revistas em
Portugal o difícil é rentabilizá-las.
Agora o meu dever é analisar oportuni-
dades, ver o que faz sentido lançar ou,
eventualmente, adquirir. Do lado de
Espanha, o mercado é muito grande, 

M&P: Mas há planos concretos de au-
mentar o portfólio da RD ao nível de
imprensa?
FL: Se as oportunidades surgirem e
forem boas, sim. E ter como accionista
um fundo de investimento até facilita
as coisas. Mais facilmente vêem um
plano para investiir uns quantos mi-
lhões num novo prodr uns quantos mi-
lhões num novo produto do que meio
milhão de dólares de desvio de budget. 

M&P: Dado que têm de diversificar as
fontes de receita, parece quase uma
inevitabilidade.
FL: Não necessariamente. Tenho várias
formas de poder crescer, uma delas é
sair da minha concha. Há um mercado
que domino muito bem, que é a venda
por correspondência. Estamos a tentar
alargar o lote de produtos que podemos
vender, já hoje vendo vitaminas, como
se fossem cum teste e vendemos vita-
minas. Nos catálogos já vendemos
jóias.

M&P: Diversificar não é necessaria-
mente na área editorial, portanto.
FL: Não é uma inevitabilidade. Ou
seja, sim tenho de analisar oportuni-
dades de investimento na área edito-
rial e revistas em concreto, depois não
sei que posso cdes é que vou investir,
não posso apostar tudo aí. Posso cres-
cer o negócio com venda de mais pro-
dumail, de anúncios nos ps países da
Europa.
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zação de procedimentos em caso de in-
cidente”, nas organizações preocupa-
das em manter uma atitude proactiva.
Para este responsável da IBM, o refe-
rido aspecto assume particular impor-
tância: noutros países tem sido
importante para reduzir “eficazmente,
perdas financeiras por danos mate-
riais”, justifica.

Opções face ao descontentamento
Quando se olha para os factores da
ameaça interna – especialmente tendo
em conta trabalhadores descontentes
ou ex-empregados – que cuidados são
necessários, quais se tornam mais per-
tinentes?
Para Sérgio Sá, a questão tem várias
frentes. A mais táctica envolve a exis-
tência de “uma política de segurança
para a utilização aceitável dos sistemas
de informação”. Nela devem estar de-
finidas “as obrigações da organização
assim como dos empregados, colabora-
dores e parceiros na utilização e moni-
torização dos SI e seus acessos”.
Do ponto de vista operacional, os sis-
temas de Security Information and
Event Management (SIEM) têm um im-
portante papel a desempenhar, porque
permitirão recolher, gerir e correlacio-
nar eventos de segurança gerados pelos
sistemas, controlos físicos, redes, se-
gurança e até mesmo as aplicações e
as base de dados.
Mas, antes disso, numa abordagem
mais pró-activa centrada na segurança
da informação, os sistemas de Data
Leak Prevention (DLP) – ou prevenção
de fuga de informação – deverão ser
capazes de controlar a utilização da in-
formação nos sistemas centrais, nas
redes quando transmitidas e até
mesmo ao nível dos terminais.
Além da utilização efectiva destas pla-
taformas, Sérgio Sá (Unisys) reco-
menda duas boas práticas: a revisão
periódica dos perfis e privilégios de
acesso aos SI atribuídos aos utilizado-
res, e a sensibilização dos colaborado-
res para os riscos da utilização
indevida desses mesmos SI.
A actuação, de forma mais aproximada,
junto dos recursos pode ter outro tipo
de abordagem preventiva no actual
contexto de crise, segundo a perspec-
tiva de Pedro Galvão. O responsável da
IBM sugere um aumento do nível de
prevenção, envolvendo mesmo melho-
rias na estratégia de comunicação com
os colaboradores. “As surpresas neste
tipo de situação [com os despedimen-
tos] podem levar a comportamentos
exacerbados”, lembra. Assim, consi-
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dera que, “uma comunicação atem-
pada e eficaz tem o efeito de reduzir a
ansiedade e criar ou reforçar o espírito
de equipa”.

“Radar” nas redes sociais
Ao mesmo tempo, torna-se necessário
aumentar o nível de monitorização. Se-
gundo este responsável, é um aspecto
no tecido empresarial português que
passa por uma fase embrionária em
muitas empresas.
“Nesta vertente começam a ser utiliza-
das técnicas de ‘far-field detection’
para detectar riscos potenciais através
da monitorização de redes sociais”, re-
fere Pedro Galvão. 

Ameaça sem expressão
Embora admita a possibilidade de os
riscos com os empregados desconten-
tes poderem aumentar, Pedro Maga-
lhães considera não terem “uma
grande expressão”. Para este respon-
sável da Schneider Electric, é ”na
oportunidade que todas as questões se

centram com duas vertentes significa-
tivas: a acessibilidade e a impuni-
dade”.
A primeira está directamente relacio-
nada com a segurança física das insta-
lações onde a informação está
residente. E a segunda prende-se com
outros dois factores distintos, na sua
opinião: o risco inerente ao acesso à in-
formação e a probabilidade de os indi-
víduos serem punidos por esse acesso
ilegal à informação.
“No que respeira ao risco, ele é direc-
tamente propocional à eficácia do sis-
tema de segurança física das
instalações envolvido, nomeadamente
o registo eficaz do acesso de pessoas a
essa informação”, explica. Contudo, é
mais grave “a percepção de que
mesmo detectados, a sua actuação
passará impune nos anais da Justiça”.
Neste âmbito, mesmo “o registo eficaz
da acessibilidade não produz qualquer
vantagem”, considera. “Apenas deverá
servir para reforçar a aposta no investi-
mento na segurança física das instala-

ções”, afirma Pedro Magalhães.

Sistema informático 
é o ponto mais frágil
Não existem estudos para confirmar o
facto mas o engenheiro da Schneider
Electric arrisca dizer que o ponto mais
frágil das organizações em Portugal é o
sistema informático.
”Os centros de dados, onde a acessibi-
lidade nem sempre cumpre os requisi-
tos de segurança adequados”, será
exemplo do nível de maior vulnerabili-
dade, segundo este responsável. 
Podendo, por vezes, estar ligada a esta
fragilidade, Sérgio Sá refere as redes (In-
ternet ou internas) como ponto de ataque
mais frequente, resultando em ciberata-
ques. “As organizações tentam proteger-
se (quando podem, impedir que o ataque
se concretize) e praticamente nenhuma
tem capacidade de responder (ou seja,
contra-atacar, ir atrás do autor)”. Devido
à falta de meios muitas vezes é compli-
cado de identificar o autor, reforça este
responsável da Unisys.<

ÞInteractiva mas com risco de fraude elevado
Sobre o potencial da tecnologia de Near Field Communications, como meio de garantir segurança física, Pedro Gal-
vão, da IBM, considera que ela “pode servir como bom mecanismo para sistemas de controlo de acesso”. Contudo,
alerta para o facto de “por si só, qualquer tipo de tecnologia não conseguir ser um meio completamente eficaz de
prevenção”.
No caso das NFC, salienta as vantagens dos cartões “contactless” (sem necessidade de contacto físico), nomeada-
mente a capacidade adicional de uma interacção mais "rica" com os sistemas de leitura.
“Embora em termos de comodidade e investimento tecnológico a sua implementação seja bastante interessante, do
lado oposto temos o risco de fraude, que é bastante elevado
e a forma como está a tentar ser aplicado irá comprometer
informação pessoal”, considera Sérgio Sá, da Unisys.
Pedro Magalhães, da Schneider Electric, vai mais longe e
diz não ser provável que as NFC desempenhem um papel im-
portante na segurança fisica das instalações onde reside a
informação, os centros de dados. “Pensar em conceder
acesso a uma área sensível como um centro de dados, pela
simples utilização de um telemóvel, contituiria sem dúvida
uma grave falha de segurança, uma vez que o equipamento
poderia estar na posse de qualquer pessoa”, sublinha.
Em concordância com a ideia referida por Pedro Galvão, o
responsável da Schneider lembra como os sistemas de au-
tenticação em centros de dados “devem sempre recorrer a
duas credenciações simultâneas”. Uma até pode resultar das
NFC “mas terá de existir outra que, de forma segura, garanta
a autenticação do indivíduo, nomeadamente um código se-
creto ou uma autenticação biométrica”, explica.
Nesse sentido, as NFC estão particularmente vocacionadas
para a utilização em ambientes públicos de baixo nível de
segurança, acrescenta.<
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A necessidade de sistemas de videovigilância para
garantir e prevenir a integridade física dos espaços
internos e externos de edifícios, acessos, equipa-
mentos, bens ou pessoas, é vista atualmente como
um aspeto imprescindível na segurança das em-
presas. Porém, os constrangimentos orçamentais e
os desafios de negócio levam as empresas a pro-
curar soluções que lhes permitam otimizar custos
e potenciar o retorno do investimento, estendendo
o espetro de utilização da videovigilância. Um bom
exemplo é a sua utilização no segmento do retalho
na mitigação da fraude, no controlo de mercado-
rias e na otimização de espaços comerciais.

A tecnologia IP e a sofisticação dos sistemas de vi-
deovigilância digitais vieram contribuir para a via-
bilização de políticas de segurança preventiva tanto
com objetivos de dissuasão, como aplicados a pro-
cessos de controlo e monitorização. Para além de
possibilitarem uma comunicação integrada e se-
gura, estes sistemas permitem funcionalidades
avançadas como, por exemplo, a analítica de vídeo
que monitoriza e compara sequências de gravações
de forma automática e dinâmica com grande rigor
e detalhe, reduzindo a necessidade de recursos hu-
manos dedicados à visualização de imagens. Per-
mite analisar sequências de movimentos, localizar
objetos, efetuar o reconhecimento facial ou de ma-
trículas, entre outros, estendendo-se a sua aplica-
bilidade para além da vertente estrita de segurança.

A possibilidade de integrar o sistema de videovigi-
lância com outras aplicações da empresa, garante
a sua interoperabilidade e possibilita uma visão
transversal de alarmística das infraestruturas. Por
exemplo, a integração da videovigilância com o sis-
tema de controlo de acessos permite identificar a
correspondência entre os cartões de acesso e os
utilizadores. No caso da deteção de intrusão e in-
cêndio é possível acionar mecanismos automáticos
de resposta assim que são detetados sinais de
alarme. 

VideoVigilância as a Service
A expansão das redes de dados de alta velocidade
e os novos modelos de gestão e operação disponi-
bilizados em ambiente de cloud computing possi-
bilitam hoje às empresas ter acesso, com menores
custos, a todas as funcionalidades dos sistemas
avançados de videovigilância, usufruindo de maior
facilidade e flexibilidade na sua subscrição.

Ao recorrer à VSaaS (Video Surveillance as a Ser-
vice) as empresas passam a ter acesso a um ser-

viço de videovigilância que utiliza recursos de ar-
mazenamento e processamento centralizados em
data center, sendo esses recursos disponibilizados
através de tecnologias de virtualização. Ou seja,
para além do acesso ao serviço ser facilitado, uma
vez que é feito via browser através de ligação se-
gura, também a sua implementação é mais sim-
ples e rápida por não implicar a aquisição e
instalação de infraestrutura de gravação local. De
igual forma, os utilizadores passam a visualizar e
a gerir todas as gravações de forma integrada atra-
vés de um portal web. 

Redução do investimento
A solução VSaaS requer apenas a instalação de câ-
meras nos edifícios, não sendo necessária a insta-
lação de sistemas de gravação, multiplexadores ou
monitores locais, já que a infraestrutura da solução
se encontra alojada em data center fora das insta-
lações da empresa. 

Segurança e confidencialidade
Um sistema de segurança eficaz requer um acesso
controlado à informação. No serviço de videovigi-
lância na cloud as imagens captadas pelas câme-
ras são enviadas diretamente para o data center
através de uma ligação segura, não permanecendo
em momento algum, nos edifícios e o acesso às
gravações é efetuado recorrendo à validação de
credenciais. Desta forma, a informação está per-
manentemente salvaguardada contra roubos ou
avarias de equipamentos e encontra-se inacessí-
vel a utilizadores não credenciados. 

Acesso aos dados de forma remota 
e em tempo real
Os responsáveis pela segurança passam a poder
visualizar e monitorizar todos os espaços abran-
gidos em simultâneo, de forma remota, desde que
disponham de um PC ou de um dispositivo móvel
(tablet ou smartphone) com acesso à internet. De
igual modo, podem configurar as gravações ou
aceder às imagens gravadas onde quer que este-
jam. Desta forma, é possível acionar uma res-
posta mais rápida e eficaz em qualquer situação
de incidente, tornando as equipas de supervisão
mais proativas.

Escalabilidade e utilização em função 
das necessidades
Planear a segurança é um processo dinâmico nas
empresas. As frequentes readaptações de espaços e
de serviços levam à necessidade de flexibilidade na
adaptação destes sistemas. Numa solução tradicio-
nal de videovigilância é necessário projetar o número
de câmeras e a capacidade de espaço em disco dos
gravadores locais que armazenam as imagens. Caso
seja necessário ampliar ou alterar o sistema, estes
equipamentos poderão tornar-se inadequados. Numa
solução de VSaaS deixam de existir constrangimen-
tos. Ao não necessitar da componente de gravação
local, o sistema é completamente escalável, podendo
o espaço para gravação das imagens ser ajustado de
forma dinâmica, em função das necessidades reais a
cada momento. Desta forma, não ocorrem quaisquer
disrupções no serviço e são eliminados custos, tempo
e recursos despendidos na atualização dos sistemas. 

Processamento integrado e centralizado
O acesso permanente à informação atualizada é crucial
para garantir uma atuação eficaz das equipas de segu-
rança. Num sistema VSaaS o processamento de toda a in-
formação é centralizado numa única plataforma,
permitindo aos operadores de segurança aceder à infor-
mação de forma integrada. Os diversos sistemas de noti-
ficações de eventos como SMS, MMS ou email, asseguram
uma comunicação imediata com as equipas operacionais,
garantindo maior articulação entre equipas e rapidez de
atuação. A gestão centralizada assegura também que
todas as atualizações e novas funcionalidades são dispo-
nibilizadas de forma imediata e automática. 

Porquê a PT? 
A PT tem vindo a reforçar a sua aposta estratégica
na inovação como enabler de eficiência nas empre-
sas, através de um forte investimento nas suas in-
fraestruturas de data center e de rede. A oferta
SmartCloudPT é uma referência de pioneirismo na-
cional, potenciando redução de custos TI/SI, aumento
de produtividade e mobilidade. 

Conhecedora dos desafios que se colocam às empre-
sas, a PT disponibiliza soluções inteligentes de vi-
deovigilância disponibilizadas em modelo de serviço
que permitem monitorizar, processar e integrar infor-
mação de vídeo em tempo real. Estas soluções, aces-
síveis em smartcloudpt.pt, possibilitam às empresas
endereçar um amplo conjunto de necessidades atra-
vés de uma gestão flexível e dinâmica de recursos,
com menores custos de investimento.<

VIDEOVIGILÂNCIA DISPONIBILIZADA
COMO UM SERVIÇO

PUB

Albano Batista – Gestão de Produto Cloud da PT

http://www.smartcloudpt.pt
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Para melhorarem a protecção dos siste-
mas de tecnologias de informação (TI),
as organizações não podem apenas pres-
tar atenção às defesas técnicas. Abordar
as ameaças físicas através de uma meto-
dologia denominada “offensive threat
modeling” ou modelagem de ameaças
ofensivas é uma recomendação de dois
especialistas em segurança: Rafal Los,
da HP, e Shane MacDougall, da empresa
de consultoria em segurança Tactical In-
telligence.
A maioria das organizações de TI testa e
avalia os seus sistemas procurando de-
tectar deficiências técnicas na segu-
rança. Mas, em vez de assumirem a
atitude de defensores, os gestores de se-
gurança e de testes de penetração devem
assumir a posição dos atacantes para de-
terminarem as potenciais ameaças –
muitas delas possivelmente esquecidas
quando se utiliza a modelagem conven-
cional para ameaças.
"Os seres humanos podem ser bastante
imprevisíveis, a menos que os entenda-
mos bem", afirma Los. Os funcionários
são muitas vezes o elo mais fraco no en-
cadeamento da segurança de redes e das
aplicações, reforça.
Um sistema de segurança pode ser su-
plantado de várias maneiras, reforça
MacDougall. "Se a equipa de TI decide
ir conviver para um bar, um potencial
atacante poderá juntar-se a eles", diz.
Os atacantes podem mesmo usar as
redes sociais para acompanharem em
tempo real o movimento das equipas de
TI. Depois de pagarem algumas rodadas
de bebidas alcoólicas e depois das equi-
pas estarem "devidamente condiciona-
das", o momento de ataque é cada vez
mais perfeito.
Mais tarde, durante a noite, quando o
ataque à rede é lançado, o atacante terá
um maior grau de confiança: a resposta
imediata por parte da equipa de TI torna-
se mais difícil, explicam.
Outros métodos podem igualmente
serem usados para comprometer a segu-

rança das organizações: o suborno, a
chantagem ou outros incentivos como ar-
madilhas de teor sexual ou a exploração
de hábitos de jogo.
Além disso, os atacantes podem ter
como alvo as casas de funcionários exe-
cutivos ou utilizarem esquemas de enge-
nharia social na força de trabalho.
"São realmente fáceis de encontrar fun-
cionários descontentes nas empresas",
garante Los. Mas os funcionários mais
dedicados também podem ser usados -
com técnicas de engenharia social - para
se recolherem informações, quando o

atacante assume, por exemplo, o papel
de cliente ou fornecedor da organização.
Para testar essas fraquezas, Los e Mac-
Dougall aconselham as organizações a
manterem um quadro com uma lista de
todos os pontos fracos, físicos e técni-
cos. Em seguida, será útil aos gestores
de testes fazerem uma lista de poten-
ciais alvos de suborno entre empregados,
ou activos: a lista deve incluir nomes de
executivos altamente classificados e
pessoal de segurança.
Outros activos, como o pessoal de ven-
das, fabricantes e recursos de apoio,

Modelagem facilita
visibilidade sobre ameaças
Faz sentido os responsáveis dos departamentos de TI preocuparem-se sobre as intenções, aparentemente normais, de quem lhes
está a pagar cervejas numa esplanada, dizem alguns especialistas.



Segurança de Instalações | 7

Outubro 2012 - COMPUTERWORLD

podem também ser adicionados a essa
lista, porque podem igualmente permitir
o acesso à empresa ou fornecerem infor-
mações sensíveis. Esta lista de poten-
ciais alvos pode ser dividida em pontos
de ataque.
Deste modo, serão identificadas as par-
tes do sistema passíveis de ataque.
Constroem-se os perfis dos possíveis fac-
tores de risco, incluindo de membros da
família, os passatempos, conferências a
que assistem, análises de comporta-
mento e perfis psicológicos e sociológi-
cos, entre outras coisas. Depois de se
fazer isto, consegue-se perceber o es-
tado de todas as ameaças possíveis e
avaliá-las. Os programas de manutenção
devem ser tidos em conta.
"Todos os anos, sistemas bastante segu-
ros acabam por ser explorados bastando
as suas defesas estarem desactivadas
durante 30 segundos. Serão mesmo aci-
dentes?", questiona Los.
Como próximo passo, os pontos fracos
destacados podem ser testados. Os ata-
ques podem variar entre ataques locais,
lógicos e de engenharia social.
"É realmente importante identificar o
máximo de utilizadores para uma em-

presa", de acordo com MacDougall. Este
tipo de testes também podem ser feito
em conferências.
"Se tiverem um smartphone ou um dis-
tintivo, era importante usá-los e explorá-
los", diz. O objectivo será descobrir
potenciais riscos.
Alguns destes métodos senão são ilegais,
são pelo menos imorais, alertam os es-
pecialistas. E por isso não os aprovam,
apesar de lhes reconhecerem alguma uti-
lidade.
Depois de uma operação de testes, os re-
sultados devem ser analisados. Mas os
dois especialistas recordam que o pro-
cesso de análise deve estar sempre em
curso.
"O acompanhamento dos activos é fun-
damental", considera MacDougall. As
pessoas “comprometidas” durante esta
avaliação podem perder os seus empre-
gos, apontam estes especialistas, em-
bora na maioria dos casos essas decisões
não sejam muito sensatas ou necessá-
rias.
"Eu nunca recomendaria a dispensa de
um activo", afirma MacDougall, colo-
cando a hipótese dele desenvolver ata-
ques no futuro, como vingança.<

Û Algumas
organizações
dão os
primeiros
passos

A metodologia de modelagem de ameaças
não é comum entre as práticas de segu-
rança da maioria das empresas. Mas al-
gumas organizações estão a dar os
primeiros passos nesse sentido, nem que
seja usando procedimentos semelhantes.
“Não sendo representativo do tecido em-
presarial português, algumas organiza-
ções começam a contratar serviços que
adoptam metodologias semelhantes, que
abarcam a validação física, lógica e com-
binações de técnicas de engenharia so-
cial e de intrusão para testar a sua
robustez face a ameaças”, assegura
Pedro Galvão. Segundo este responsável
da IBM, é muito mais frequente adopta-
rem-se metodologias centradas na intru-
são lógica.
Na perspectiva de Sérgio Sá, da Unisys,
“poucas ou nenhumas” organizações
estão preparadas para executarem exer-
cícios de cibersegurança.
Exceptuam-se provavelmente as institui-
ções militares, e algumas organizações
colocadas mais num âmbito da União Eu-
ropeia. Nos últimos anos, começaram a
existir os primeiros exercícios, em con-
junto com organismos-chave, incluindo
algumas entidades portuguesas, avança
este consultor.<
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O segurança nocturno das instalações
de uma empresa e o responsável de
segurança de tecnologias de informa-
ção (TI) da mesma organização rara-
mente trabalham juntos, apesar dos
seus objectivos de trabalho serem, no
fundo, semelhantes: proteger a em-
presa e a sua irnformação.
A integração da segurança física com
a segurança da informação ou lógica é
um primeiro passo para avaliar os ris-
cos que ameaçam uma empresa. E,
no entanto, promulgar um plano no
qual a segurança seja um todo coeso,
significa superar resistências bem en-
trincheiradas, reconhece Jonathan
Ross, presidente e CEO da Austin Re-
covery, um centro de tratamento de
dependentes de drogas e de álcool.
Recentemente, est a organização
norte-americana alcançou essa coe-
são.
A Austin Recovery implantou disposi-
tivos de controlo de acesso físico para
proteger os prédios do seu campus e
as portas. O sistema ficou integrado
com os directórios internos dos recur-
sos humanos.
Em Austin, os funcionários de recu-
peração conseguem, com a devida au-
torização, controlar o sistema através
de uma interface numa rede segura.

Reconhecer que é necessário ajuda
Os centros de reabilitação, como as
organizações de cuidados de saúde,
devem cumprir com a norma norte-
americana Health Insurance Portabi-
lity and Accountability Act (HIPAA) -
além de outras normas destinadas a
protegerem as informações pessoais e
clínicas. 
Na Austin Recovery, uma preocupação
era se ex-funcionários, amigos, fami-
liares de doentes ou outras pessoas
pudessem entrar no centro através de
portas destrancadas ou não vigiadas,
ou imprimindo etiquetas com nomes
falsos. Eles podiam interagir com re-
sidentes vulneráveis ou contrabandear
substâncias ilegais, diz Ross. No pas-
sado, por exemplo, vários empregados

tinham roubado medicamentos, algu-
mas vezes, refere.
Entre os profissionais de segurança,
havia a ideia de que a segurança dos
dados, de sistemas e das instalações
físicas podia ser melhor conjugada,
considera Ross. "As profissões de au-
xílio constituem um desafio”, diz.
“Tem-se a ideia de que as coisas de-
vem ser abertas".

Estudar as vulnerabilidades
Muitas indústrias permitem uma aber-
tura excessiva, ou pelo menos têm al-
gum hábito de permitir o apareci-
mento de vulnerabilidades.
As empresas do retalho, do sector fi-
nanceiro, do petróleo e gás, da hote-
laria, dos serviços alimentares ou de
fabrico, entre outras, sofreram perto
de 855 violações de dados pessoais
em 2011, segundo um estudo da ope-
radora norte-americana Verizon.

Cerca de 10% destes incidentes de
segurança de dados envolveu também
uma vulnerabilidade física, como a
obtenção de acesso físico a um dispo-
sitivo ou sistema, e até a repositórios
de informações confidenciais. Ocorre-
ram ainda trocas de códigos de acesso
legítimos por falsos, para obter acesso
a um escritório ou a uma máquina. 
Manter a segurança física e da infor-
mação separadas, como muitas em-
presas fazem, pode criar lacunas entre
as duas entidades, sendo que assim
muitas intrusões passam despercebi-
das, diz Michael Assante, presidente e
CEO da National Board of Information
Security Examiners, uma organização
de investigação com enfoque no de-
senvolvimento profissional de espe-
cialistas de segurança. A separação
pode levar também a respostas inefi-
cazes quando um incidente é desco-
berto, acrescenta.
Assante foi anteriormente chefe de se-
gurança na North American Electric
Reliability, organização que monito-
riza o desempenho da rede eléctrica.
A organização supervisiona a implan-
tação de normas de segurança em
toda esta infra-estrutura .
As equipas que combinam o pessoal
da segurança física e de informação
podem aplicar uma variedade de téc-
nicas de investigação, capazes de en-
contrar problemas mais cedo, diz. "É
fundamental nós considerarmos a me-
lhor forma de remover as vulnerabili-
dades geradas por estruturas em si-
los".
Não ajuda nada que os executivos so-
brestimem as suas proezas de segu-
rança. Perto de 43% dos 9.600 exe-
cutivos de TI afirmavam estar na
vanguarda da segurança, segundo um
inquérito anual de segurança realizado
à escala mundial pela Pricewaterhou-
seCoopers e pela revista CSO (publi-
cação da IDG).
No entanto, quando os investigadores
aprofundaram a questão, apenas 13%
realmente se qualificaram como pio-
neiros.<

Manter a segurança física separada da segurança lógica cria lacunas que facilitam o aparecimento de
vulnerabilidades. Um centro de recuperação de toxicodependentes e de alcoólicos conseguiu fazê-lo.

O segurança nocturno e o responsável
de TI devem “falar-se”
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As PMEs europeias não estão a fazer
o suficiente para proteger os seus
dados sensíveis e precisam de ter em
maior atenção as ameaças relaciona-
das com a segurança da informação
pelos seus funcionários, de acordo
com um estudo patrocinado pela Iron
Mountain.
O estudo foi conduzido pela consul-
tora PricewaterhouseCoopers (PwC) e
baseado num inquérito a 600 médias
empresas em seis países europeus:
Alemanha, Espanha, França, Ho-
landa, Hungria e Reino Unido.
A PwC considerou 34 medidas que as
empresas devem ter a funcionar, a fim
de minimizar os riscos na informação,
e classificou-as em quatro categorias
(estratégia, pessoas, comunicação e
segurança) para um total possível de
100 pontos.
Em média, as organizações inquiridas
obtiveram 40,6 pontos no índice, o
que está longe de ser desejável. A
PwC e a Iron Mountain acreditam que
50 seria uma pontuação mínima acei-
tável, revelou Patrick Keddy, vice-pre-
sidente sénior da Iron Mountain para
a Europa Ocidental.
Apenas 50% das empresas conside-
rou o risco da informação como um
dos três principais riscos do negócio e
apenas 36% tinha uma estratégia de
informação, cuja eficácia foi devida-
mente monitorizada.
As empresas da Hungria obtiveram a
melhor classificação - 45,4 pontos -
enquanto as empresas do Reino
Unido a menor - 36. As organizações
dos sectores dos serviços financeiros,
seguros e farmacêuticos classifica-
ram-se acima da média, enquanto os
sectores fabris e legais ocuparam o
fim da tabela.
O estudo descobriu que 59% das em-
presas acreditam que investir em tec-

nologia vai facilitar a protecção de
dados e, portanto, tratam da segu-
rança dos dados principalmente como
uma questão das TI. Isto ignora o
facto de que uma das maiores amea-
ças à segurança dos dados decorre do
comportamento dos funcionários e da
cultura no local de trabalho, refere a
PwC.
Embora as empresas inquiridas reco-
nheçam geralmente a presença de
ameaças relacionadas com os funcio-
nários, em relação a tudo desde a in-
diferença a intuitos maliciosos,
poucas estavam a fazer algo prático
para as resolver de uma forma rea-
lista, segundo Keddy.
O estudo descobriu ainda que as em-
presas se saíram pior quando se tra-
tava da implementação de medidas
nas categorias de comunicação e de
pessoas. Estas incluem a execução de
uma política de uso da Internet e dos
media sociais, a formação de funcio-
nários relativamente aos riscos sobre
a informação, a realização de verifi-
cações sobre o passado do pessoal e o
fornecimento de orientações claras

sobre o armazenamento e destruição
segura de documentos físicos e elec-
trónicos.
Cerca de 60% das organizações não
tinham a certeza se os seus funcioná-
rios possuíam as ferramentas adequa-
das para lidar com os riscos de
segurança de dados e um quarto delas
não realizara verificações aprofunda-
das sobre o pessoal, segundo o es-
tudo.
O inquérito determinou ainda que as
empresas melhores classificadas no
índice de risco da informação a trata-
vam como uma questão ao nível exe-
cutivo, tinham uma equipa
multidisciplinar encarregada sobre o
risco da informação e uma estratégia
de informação equilibrada a funcio-
nar.
Nenhuma empresa, independente-
mente do sector de actividade ou do
país de origem, se classificou parti-
cularmente bem em qualquer uma das
categorias na prevenção dos riscos
sobre a informação identificadas pelo
índice e isso é preocupante, alertou
Keddy.<

PMEs europeias sem preparação 
para riscos na segurança dos dados
A maioria das empresas trata a
protecção de dados como um
problema de TI e ignora os riscos
relacionados com os funcionários.
Falta validação sobre o passado
dos funcionários e estratégias
para protecção dos dados
empresariais.
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A Good Technology é uma empresa de
software de segurança móvel com
sede em Sunnyvale, na Califórnia
(EUA). A empresa abraçou a oportuni-
dade de se tornar numa das primeiras
grandes empresas a ter um projecto-
piloto para o uso de smartphones com
a tecnologia Near Field Communica-
tions (NFC) para o acesso físico a edi-
fícios e escritórios.
Há alguns meses, a empresa começou
a trabalhar com um leitor para acesso
físico e cartões da fabricante HID Glo-
bal, como parte do que a HID chama
de "primeiro piloto do mundo de
smartphones com tecnologia NFC em
empresas".
A HID anunciou outros projectos de
acesso móvel baseados em NFC no
passado, incluindo um com a Arizona
State University. Mas o piloto com a
Good, junto com outro semelhante na
sede da empresa de aluguer de vídeos
Netflix, é um dos primeiros a usar as
NFC desta forma, de acordo com a
HID.
Primeiro, a Good Technology contratou
a RFI Communications & Security Sys-
tems para instalar três novos leitores
de proximidade Global ThinLine II da
HID no seu escritório em Sunnyvale.
Os novos leitores são compatíveis com
os cartões de identificação de baixa
frequência de proximidade que a Good
utiliza actualmente, assim como com
as credenciais NFC da HID armazena-
das nos smartphones dados aos parti-
cipantes do projecto-piloto. (A HID
não comenta sobre o preço específico
dos leitores, dizendo apenas que
"vende por meio de distribuidores [de
forma não directa], pelo que o [preço]
varia tanto que é difícil prever até
mesmo um número geral e há uma di-
ferença de preço incremental [quando
comparado com a geração de leitores
mais antiga] dado os novos leitores
iCLASS SE poderem ser actualizados
com novas versões de software".)
A Good escolheu o popular Samsung
Galaxy S III para os 10 participantes
do projecto-piloto, um dos quais foi

Chris Webber, gestor sénior de marke-
ting de produto para as plataformas
móveis seguras da empresa.
"O GSIII foi lançado ao mesmo tempo
em que fomos para o piloto, tinha as
capacidades NFC embutida, corria a
‘applet’ que precisávamos da HID, e é
um novo dispositivo interessante", diz
Weber.
"Queríamos atingir ambos os lados: ter
um dispositivo apetecível para as pes-
soas que têm um grande ecrã, e tam-
bém ter algo compatível com o que a
HID estava a testar. Foi através de
conversas com a HID que definimos
esse dispositivo, porque tinha todos os
requisitos tecnológicos e também o
factor ‘uau’".
O smartphone  Galaxy S III da Sam-
sung suporta NFC mas, devido a preo-
cupações de segurança, a Good não
utiliza a funcionalidade embutida
"Open NFC". Em vez disso, usa os car-
tões microSD "Secure NFC" que su-
portam NFC num modo de emulação

no cartão, o que permitiu à Good ar-
mazenar com segurança e emular as
credenciais dos utilizadores nos car-
tões de memória. Os cartões de me-
mória para NFC podem na mesma ser
utilizados como armazenamento ex-
terno.
As credenciais físicas de acesso para
cada participante no piloto foram en-
tão enviadas para os utilizadores apro-
priados do dispositivo através do HID
Secure Identity Service, que também
permite aos administradores de TI ge-
rir e monitorizar as credenciais e iden-
tidades ligadas a dispositivos especí-
ficos. De seguida, uma app HID
MobileKeys foi instalada nos disposi-
tivos apropriados. Esta aplicação co-
munica com os cartões microSD segu-
ros e assegura as credenciais
adequadas para o acesso quando o
utilizador precisa.
"Pode-se comunicar e retirar a cre-
dencial rapidamente", diz Webber.
"Nós apenas estamos a usar isto numa

Segurança de Instalações

A Good Technology procura maneiras inovadoras para tornar os seus produtos empresariais e para os governos
mais seguros, e também aumentar a segurança dos seus próprios sistemas e instalações.

Novas portas
abertas com as NFC
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pequena área, mas se mudarmos o es-
critório inteiro ou para vários escritó-
rios, por exemplo, é possível fornecer-
me uma credencial quando estou a
viajar que, na segunda-feira, terça-
feira e quarta-feira da próxima se-
mana, me permite entrar no escritório
de Dallas mas, em seguida, é revo-
gada quando eu sair”.
"A TI pode gerir onde posso ir e a que
momento, e não tenho que me lembrar
de trazer várias coisas. No futuro,
imagino que será algo como um con-
vite de calendário. Quando eu o acei-
tar, as minhas credenciais são-me en-
viadas apropriadamente e, quando eu
sair, desaparecem".
Como parte do piloto, a Good também
usou os smartphones da Samsung
para aceder ao gabinete do vice-pre-
sidente sénior de mercados especiais
da empresa, Michael Mahan. Ele viaja
com frequência e outros funcionários
usam então o seu escritório para con-
ferências e reuniões.
A Good instalou uma fechadura na
porta do escritório de Mahan, inte-
grada com o sistema de acesso físico
da empresa, para permitir que parti-
cipantes do piloto pudessem usar cre-
denciais NFC para entrar no escritório.
O sistema também permite a Mahan
conceder acesso apenas aos utiliza-
dores que devem ter acesso, especifi-
cando as vezes que os funcionários
podem aceder à sala e ter relatórios
para ver quem usou o escritório e
quando.
Webber considera que os smartpho-
nes adicionam uma camada de segu-
rança ao processo de acesso físico,
porque os utilizadores não só preci-
sam de um crachá ou credencial real,
como eles precisam de saber a pas-
sword para desbloquear o dispositivo.
Da perspectiva do utilizador, esse
passo suplementar pode ser mais de-
morado mas, a longo prazo, o acesso
físico baseado num telemóvel pode
realmente poupar às empresas e aos
seus funcionários algum tempo, de
acordo com Webber.

"Não sinto que tenha perdido muito
tempo. É fácil esquecer o meu cra-
chá, depois de um longo fim de se-
mana ou após uma viagem, porque
não é parte da minha rotina trazê-lo",
diz. "Ninguém no piloto, incluindo eu
mesmo, se esquece do telemóvel, por-
que é o seu telemóvel. Se me esque-
cer, volto e vou buscá-lo. O ganho de
tempo vem do facto de que nunca fico
mais lento ou incomodado por alcan-
çar uma porta e não ser capaz de pas-
sar por ela” por causa de um telefone
esquecido.
A Good Technology começou com ape-
nas 10 participantes no piloto mas
esse número mais do que duplicou
para cerca de 25 participantes, em
grande parte devido ao interesse que
atraiu, de acordo com Webber.
"Nós colocámos sinais através das por-
tas [com os leitores compatíveis] para
falar sobre o que era o piloto e como
estava a ser utilizado. E por causa
disso, continuo a receber inquéritos
por e-mail", diz Webber.
"Eu esperava que um monte de gente

na gestão de produto e na engenharia
gostasse de ver isto, e isso foi ver-
dade. Mas as pessoas nas finanças e
recursos humanos e as pessoas que
não vivem e respiram a tecnologia da
Good todos os dias, continuam a en-
viar-me e-mails dizendo 'isto é algo
que eu gostaria de experimentar.
Como posso fazer parte deste piloto?'"
De uma perspectiva das TI, Webber
diz que o piloto não necessitou real-
mente de qualquer trabalho pesado.
"Fiquei surpreedido quando falei com
as pessoas das instalações e das TIs
porque não tínhamos que fazer qual-
quer alteração no ‘back-end’", refere
Webber. "Há um passo para a entrega
dessas credenciais, há um pouco de
trabalho. Mas a TI ficou feliz ao fazer
isso por causa da camada extra de se-
gurança".
Os participantes do projecto ficaram
igualmente satisfeitos com os resulta-
dos, de acordo com um inquérito aos
utilizadores. Mais de 80% dos parti-
cipantes disseram que o smartphone
era mais conveniente de usar para o
acesso físico do que os seus crachás
de acesso. Mais de 83% disseram que
segurança física da Good foi melho-
rada graças aos acessos baseados em
NFC com autenticação de dois facto-
res, e 100% dos participantes disse-
ram que a aplicação móvel HID Mobile
Keys tinha bom aspecto, era intuitiva
e fácil de usar.
Quanto ao futuro do acesso físico ba-
seado na tecnologia NFC na Good
Technology, Webber diz que o piloto
ainda está em curso, mas a empresa
está a considerar novas maneiras de
expandir a tecnologia.
"Estamos a pensar sobre onde a pode-
mos colocar no prédio, que outros dis-
positivos queremos trazer, mas não fi-
zemos planos ainda para o final desta
fase", refere Webber. "Foi um piloto
divertido para nós. É excitante ver
como podemos ser parte do ecossis-
tema e, potencialmente, ajudar [a dis-
seminar o controlo de acessos basea-
dos em NFC]”.<
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