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Editorial
E-bola
Em tecnologia da informação, assim como na maioria das ciências exatas, parece ser
inevitável emprestar conceitos da biologia para explicar determinados fenômenos.
Quando se trata da área de segurança da informação, esses conceitos via de regra
resvalam no lugar comum da comparação com doenças infecciosas. O problema é
que, muitas vezes, a conduta dos profissionais de TI infelizmente se compara àquela
de alguns profissionais da saúde, que deixam determinados protocolos de lado e
facilitam o comprometimento de populações inteiras ou mesmo de pequenos grupos, às vezes em detrimento da sua própria equipe. Isso pode ocorrer em saúde
por um número diferente de motivos, todos indesculpáveis, já que a vida está em
risco. Na recente epidemia de Ebola que tem assolado a áfrica Ocidental, assistimos a ocorrência da catástrofe anunciada. O descaso da medicina moderna com
um vírus com a letalidade do Ebola, mostra que realmente há algo de muito podre
na maneira como o capital passou a erguer a batuta que rege a definição de qual
medicamento será desenvolvido e receberá financiamento adequado para a pesquisa científica. O escrevedor destas linhas chegou a ouvir, estarrecido, que o fato
de o Ebola ter deixado a áfrica e chegado aos Estados Unidos da América, significa
a efetiva salvação da população do continente africano, pois agora uma vacina e
medicamentos para o vírus serão rapidamente desenvolvidos. Isso não é uma coisa
absurdamente complexa, já que não se trata de um retrovírus e uma vacina poderá estar disponível já em 2015, segundo a GlaxoSmithKline, maior fabricante britânica de medicamentos. Vale lembrar que o primeiro surto documentado da febre
hemorrágica causada pelo vírus Ebola ocorreu em 1976, ou seja, há quase 40 anos!
Em TI, infelizmente, acontece a mesma coisa. Recentemente, duas vulnerabilidades em projetos de grande relevância em plataformas Unix, mormente Linux, ganharam as manchetes da mídia especilizada: Heartbleed, no projeto OpenSSL, e
Shellshock, no Bash, interpretador de comandos mais utilizado no mundo Linux.
Essas falhas de implementação serviram para levantar novamente paralelos entre
ciência médica e tecnologia. A falha no projeto OpenSSL foi introduzida no código
fonte da biblioteca no último dia de 2011 por um de seus principais desenvolvedores, tendo sido descoberta apenas mais de três anos depois, em abril de 2014.
A falha no código do Bash está disponível desde a sua versão 1.03, lançada em setembro de 1989 – i.e., há 25 anos! Assim, da mesma forma que patógenos podem
ficar anos esperando por condições adequadas para se alastrar, com certeza há um
sem-número de falhas de implementação “escondidas“ em programas, esperando
para ser descobertas e devidamente exploradas. Como o Heartbleed é um bug que
pode ser explorado via rede, podemos compará-lo a uma gripe suína: alto poder
de alastramento com taxa de letalidade média. Já o Shellshock está mais para um
Ebola, que precisa de fômites para ser transmitido (algum tipo de contato), pois,
via de regra, não pode simplesmente ser explorado via rede: baixo potencial de
comprometimento e altíssima taxa de letalidade.
Tanto na biologia quanto na tecnologia, é questão de tempo para aparecer um organismo com altíssimo poder de alastramento e altíssima taxa de letalidade. Na
biologia, a Gripe Espanhola de 1918 é um exemplo recente de que isso até já ocorreu,
matando entre 3% e 5% da população mundial à época! Ainda teremos desastres
similares na TI, mas que podem ser minimizados com o uso de ferramentas adequadas – SELinux (MAC), AppArmor (DAC), IPS/IDS, firewalls etc. – e melhores práticas
de segurança da informação – controle do ciclo de vida de pessoal, uso e auditoria
de sistemas, Open Source, testes de invasão, programação segura etc. Previna-se! n
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