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Sobre esse que vos fala

● Formação: 
– Graduação: Ciência da Computação (UFPE)
– Pós: Criptografia e Segurança de Redes (UFF)

– Mestrado: Tecnologias da Geo informação (UFPE)

● Atuação profissional:
– Analista de Redes – SERPRO

– Automação – MediaTeam

– Professor – FG (Graduação) , Unibratec

● Certificações
– LPIC-3, RHCE, ITILv3 Foundations

● Especialidades: 
– Desenvolvimento de backends e software embarcado, Sistemas 

operacionais abertos e automação não convencional.



  

A arte da guerra nos ensina a não confiar na 
probabilidade de o inimigo não está vindo,

mas na nossa própria prontidão para recebê-lo;
 

Não é sobre a possibilidade de ele não atacar,
mas sim no fato de que fizemos a nossa posição 

inatacável.

A arte da Guerra, Sun Tzu



  

Ementa

Conceitos principais de Segurança da 
Informação. A tríade pessoas, processos e 

tecnologia na segurança da informação. O ciclo 
de segurança. Ameaças mais comuns a 

segurança. Principais tipos de ataques a rede. 
Principais técnicas de mitigação. Estudo e 

Implementação das ACLs (Access Control Lists). 
Implementando serviços de Segurança em 

Redes.



  

Por que segurança?

Edward Snowden



  

Segurança de Redes: 
O que estudar?

● Conceitos
● Tecnologias
● Protocolos
● Ataques



  

Segurança de Redes: 
Fontes de Informação

● Livros: 
– Gestão de Segurança da Informação 2a Ed (2014) 

● Marcos Semola

– Network Security Essencials 6a Ed (2013)
● Willian Stallings

– Segurança de redes em ambientes cooperativos
● Emilio Tissato Nakamura e Paulo Lício de Geus

● Congressos
– SBSeg

– RoadSec



  

Segurança de Redes: 
Fontes de Informação

● Organismos e Sites: 
– Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes 

de Segurança – NIC
● cert.br

– Computer Security Resource Center - NIST
● csrc.nist.gov

– Common Vulnerabilities and Exposures - Mitre
● cve.mitre.org/

– Open Web Application Security Project 
● www.owasp.org



  

Segurança a priori

● A preocupação com segurança deve está 
presente no projeto da rede.

● É caro (financeiro, institucional, tempo) 
implantar segurança com a rede em operação.



  

Importância da Segurança

● Danos à imagem

● Golpes virtuais – pragas virtuais

● Extorsão

● Espionagem Industrial

● Pornografia Infantil

● Legislação e Regulamentações
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Importância da Segurança

● Legislação e Regulamentações



  

Importância da Segurança

● Pornografia Infantil



  

Ementa

Conceitos principais de Segurança da 
Informação. A tríade pessoas, processos e 

tecnologia na segurança da informação. O ciclo 
de segurança. Ameaças mais comuns a 

segurança. Principais tipos de ataques a rede. 
Principais técnicas de mitigação. Estudo e 

Implementação das ACLs (Access Control Lists). 
Implementando serviços de Segurança em 

Redes.



  

Conceitos Básicos



  

Conceitos Básicos

● Security vs Safety
– Security: Preocupa-se com o acesso indevido a 

informação e sistemas de informação ; (Segurança)

– Safety: Preocupa-se com a disponibilidade da 
informação e sistemas de informação; (Confiança)

– Mecanismos:
● Security: Firewall, IPS, VPN (criptografia);
● Safety: Backup, Redundância



  

Segurança da Informação

● Computer Security ou Segurança computacional
– É o nome genérico para a coleta de instrumentos 

destinados a proteger os dados e para contra-atacar 
hackers

● Network Security ou Segurança de rede 
– Abrangem medidas destinadas a proteger os dados 

durante a sua transmissão

● Internet Security ou Segurança da Internet 
– Abrangem medidas para proteger os dados durante a sua 

transmissão por uma coleção de redes interconectadas

Fonte: Stallings (2013)



  

Conceitos Básicos

● Segurança = Controles = Processos
● Segurança não é Tecnologia
● “Se você acha que a Tecnologia vai resolver 

seus problemas de Segurança, então você não 
conhece Segurança nem Tecnologia”
– Bruce Schneier (Criptografo e Escritor)



  

Segurança Computacional

A proteção concedida a um sistema de 
informação automatizado com

objetivos de preservar a integridade, 
disponibilidade e confidencialidade de

Recursos de um sistema de informação (inclui 
hardware, software, firmware,
Dados e telecomunicações).

An Introduction to Computer Security: The NIST Handbook (1995)



  

Conceitos Básicos

● Objetivos da Segurança

Fonte: Stallings (2013)



  

Conceitos Básicos

● Objetivos da Segurança
● Confidencialidade: Preservar restrições estabelecidas pelo dono da 

informação no acesso e divulgação desta, incluindo meios para 
proteger a privacidade pessoal e informações proprietárias. A perda de 
confidencialidade é a divulgação não autorizada de informações.

● Integridade: Guarda contra modificações impróprias ou destruição das 
informações, incluindo a garantia de informações não repúdio e 
autenticidade. A perda de integridade é a modificação ou destruição 
não autorizadas das informações .

● Disponibilidade: Assegurar o acesso oportuno e de confiança no uso 
da informação. A perda de disponibilidade é a perda de acesso ou 
impossibilidade de uso de informação ou de um sistema de informação.

Fonte: Stallings (2013)



  

Conceitos Básicos

● Outros Objetivos da Segurança
● Autenticidade: a informação deve ser genuína e capaz de ser verificada, 

isso a torna confiável. Para isso deve-se checar a validade da transmissão, 
da mensagem e do remetente da mensagem.

● Responsabilização (Accountability): Gera a necessidade de ações de 
uma entidade ser rastreadas. Torna possível o não repúdio, retenção, 
isolamento de falhas, detecção e prevenção de intrusão, recuperação de 
falhas e apoio ao devido processo legal. 

● Conformidade (Compliance): Processo de garantia de cumprimento das 
obrigações empresariais com stakeholders (empregados, investidores, 
credores, etc) e com aspectos legais e regulatórios relacionados a 
administração de empresas dentro dos princípios estabelecidos pela alta 
gestão (Semola, 2014)

Fonte: Stallings (2013)



  

Conceitos Básicos

● Ciclo de Vida da Informação (Semola, 2014)
– Criação/Manuseio

– Armazenamento

– Transporte

– Descarte

● Objetivos da Segurança devem ser atingidos 
em todas as fases do ciclo de vida da 
informação.



  

Conceitos Básicos

Fonte: Semola (2014)



  

Arquitetura de Segurança OSI



  

Arquitetura para OSI da ISO

● OSI – Open Systems Interconections
● Modelo para arquitetura de segurança;
● Baseia-se na especificação X.800 (1991) e na 

RFC2828  - Glossário de Segurança para 
internet (2000);

● Permite definir os requisitos de segurança e 
estabelecer as técnicas capazes de satisfazer 
esses requisitos;



  

Arquitetura para OSI da ISO

● Foco em:
– Ataques à segurança: qualquer ação que comprometa a 

segurança da informação detida por uma organização;

– Mecanismos de Segurança: recurso destinado a detectar, 
prevenir ou recuperar de um ataque à segurança.

– Serviço de Segurança: tem o objetivo reforçar a 
segurança dos sistemas de processamento de dados e 
transferências de informações de uma organização. 
Implementa. Implementa algum ponto da Politica de 
segurança da informação – PSI. Pode ser composto por 
um ou mais mecanismos de segurança.



  

Ataques a Segurança

● Ataques Passivos: Tenta descobrir a informação sem 
afetar os dados ou sistemas
– Liberação de Conteúdo e Analise de Tráfego

– Difícil de Remediar, então é melhor prevenir (criptografia)

● Ataques Ativos: Tentam alterar informações ou 
sistemas. Afetam a operação. 
– Disfarce ou Mascaramento

– Repetição (Replay)

– Modificação de Mensagens

– Negação de Serviço



  

Cenário

A B

C



  

Disfarce ou Mascaramento

● C finge ser A

A B

C



  

Repetição

A B

● Captura e Reenvio o objetivo é produzir um 
efeito não autorizado

C



  

Modificação

A B

● Interceptação e Modificação do conteúdo antes 
do Reenvio, com objetivo de produzir um efeito 
não autorizado

C



  

Negação de Serviço

C provoca a interrupção do Serviço prestado 
por B

A B

C

X



  

Mecanismos de Segurança 
Específicos

● Cifragem
● Assinatura Digital
● Controle de Acesso
● Integridade dos Dados
● Troca de informações de autenticação
● Preenchimento de tráfego (padding)
● Controle de Roteamento
● Certificação



  

Mecanismos de Segurança 
Pervasivos*

● Funcionalidade Confiável
● Rotulo de Segurança
● Detecção de Evento
● Registros de auditoria de Segurança
● Recuperação de Segurança

* Pervasivo: Deve está em todas as camadas (OSI).



  

Serviços de Segurança

● Autenticação
● Controle de Acesso (Authorization)
● Confidencialidade dos Dados
● Integridade do Dados
● Irretratabilidade (Não repúdio)
● Disponibilidade*

* Propriedade do serviço mas deve só pode ser 
viabilizada através de serviços



  

Mecanismo x Serviços

Fonte: Stallings (2013)



  

Modelo de Segurança de Rede

Fonte: Stallings (2013)



  

Modelo de Segurança de Rede

Fonte: Stallings (2013)

● Requisitos para utilização deste modelo:
– a) Projetar um algoritmo conveniente para criptografia 

(transformação de segurança);

– b) Gerar informação secreta (chave) a ser utilizada 
com o algoritmo;

– c) Desenvolver métodos para distribuir e compartilhar 
a informação secreta;

– d) Especificar um protocolo que permita os usuários a 
utilizarem o algoritmo e a informação secreta para um 
serviço de segurança.



  

Modelo de Controle de Acesso a 
Rede

Fonte: Stallings (2013)



  

Modelo de Controle de Acesso a 
Rede

Fonte: Stallings (2013)

● Requisitos para utilização deste modelo:
– a) Usar uma função gatekeeper adequada para 

identificar os usuários;

– b) Aplicar controles de segurança para garantir 
somente acesso de usuários autorizados a 
designados recursos ou informações;



  

Conceitos Básicos

Evento, Incidente e Risco



  

Evento de Segurança da 
Informação

● Uma ocorrência identificada de um sistema, 
serviço ou rede que indica uma possível 
violação da política de segurança da 
informação ou falha de controles, 

● Ou uma situação previamente desconhecida 
que possa ser relevante para a segurança da 
informação.



  

Incidente de Segurança da 
Informação

● Pode ser um simples evento ou uma série de eventos de 
segurança da informação indesejados ou inesperados, que 
tenham grande probabilidade de comprometer as operações 
do negócio e ameaçar a segurança da informação.

● Provocam obstrução ou erro na execução de um ou mais 
processos organizacionais;

● a obstrução ou erro decorre de dificuldades na ação dos 
agentes organizacionais humanos ou computacionais, no 
desempenho de suas atividades;

● Provocam queda no desempenho de uma ou mais funções 
organizacionais;

● Impactam o alcance de metas organizacionais;



  

Risco de Segurança

● Um risco de segurança é um evento possível e 
potencialmente danoso a uma organização, 
isto é, um evento hipotético, que possui 
chance de ocorrência futura que não é nula e 
que apresenta impacto negativo* significante.

● Sem chance de ocorrência futura, um evento 
hipotético não se configura como risco. Sem 
impacto negativo significante, um evento 
hipotético não se configura como risco.

* A segurança da informação, em geral, não se preocupa com impactos positivos.



  

Risco de Segurança

● É a probabilidade de um Agente explorar uma 
Vulnerabilidade em Ativo de Informação, 
gerando impacto negativo no negócio;

● A sua ocorrência provoca a perda de um ou 
mais pilares da segurança: Confidencialidade, 
Disponibilidade, Integridade.



  

Risco: É a probabilidade de um Agente 
explorar uma Vulnerabilidade em Ativo 
de Informação, gerando impacto 
negativo no negócio;

R = Agente(Ameaça) x P(E)* x Impacto Negativo

Se qualquer das “variáveis” for Zero o Risco é nulo;
* Probabilidade da vulnerabilidade ser explorada 

● Agente: Agentes ou condições que causam incidente; 
Exploram Vulnerabilidades; Causam impactos negativos. 
Podem ser: Naturais, Involuntárias Voluntárias;

● Ativo: Aquilo que tem valor para o negócio;

● Vulnerabilidade: Fragilidades presentes ou associadas a 
ativos. Podem ser relacionadas como: Físicas, Naturais, 
Hardware, Software, Mídias, Comunicação, Humanas;

● Impacto: Consequência para o negócio.



  

Ativos Primários

● Processos e Atividades do Negócio: são 
executados visando o desempenho das 
funções da organização. Processos são os 
elementos que mais agregam valor à 
organização;

● Informações são usadas no apoio à execução 
desses processos, além das de caráter 
pessoal, estratégicas ou com alto custo de 
aquisição.



  

Ativos de Suporte

● Hardware: elementos físicos que suportam a execução automática de 
processos;

● Software: sistema operacional, software empacotado e aplicativos de negócio 
padronizados ou específicos da organização;

● Rede de Computadores: Constituída por todos os dispositivos de redes e 
telecomunicações que interconectam os dispositivos e elementos dos sistemas 
de informação;

● Pessoal: Tomadores de decisão, usuários,pessoal de manutenção e operação
● Sites: Todos os lugares que abrigam os demais ativos, bem como os meios 

para operar este local
● Estrutura Organizacional: Autoridades (conselhos e comitês), Áreas da 

organização (departamentos, divisões, seções), projetos, subcontratados e 
fornecedores.



  

Probabilidade e Impacto



  

Exercício: Classifique os riscos de 
acordo com os Pilares

C D I

Incêndio

Crackers

Malware

Alagamento

Sistema não trata erro

Impressora no corredor

Ausência de Backup

Uso recreativo da internet

Reunião sobre projeto no bar

Acesso não autorizado

Atraso no Cronograma

Engenharia Social



  

Tratamento do Risco

● Reduzido ou Eliminado através de medidas de 
segurança (Controle);

● Aceitado: Comunicar aos tomadores de 
decisão;

● Transferido: O impacto decorrente deve ser 
assumido por um terceiro (seguro);



  

Risco Residual

● A redução gerenciada de um risco é obtida por 
meio da introdução de controles, produzindo 
um novo tipo de risco, chamado de “risco 
residual”. De forma abstrata, poderíamos 
expressar a redução do risco, ou risco residual, 
por meio de uma fórmula como a seguir:

Risco Residual =
Risco Original

Controles de Segurança



  

Controles de Segurança

● Físicos: O controle físico é a implementação de medidas de 
segurança em uma estrutura definida usada para deter ou 
evitar acesso não autorizado a material delicado. Alguns 
exemplos de controles físicos:
– Câmeras de vigilância de circuito fechado

– Sistemas de alarme térmicos ou de movimento

– Guardas de segurança

– Identidades com foto

– Portas de aço trancadas com fechaduras 'dead-bolt'

– Biométrica (inclui impressão digital, voz, rosto, íris, manuscrito e 
outros métodos automatizados usados para reconhecer indivíduos) 



  

Controles de Segurança

● Controles Técnicos:  O controle técnico utiliza a 
tecnologia como base para controlar o acesso e o uso de 
dados delicados através de uma estrutura física e através 
de uma rede. Os controles técnicos têm um escopo de 
grande alcance e incluem tecnologias como:

●     Criptografia
●     Cartões inteligentes
●     Autenticação de rede
●     Listas de controle de acesso (Access control lists - ACLs)
●     Software de auditoria de integridade de arquivos 



  

Controles de Segurança

● Controles Administrativos: Os controles 
administrativos definem os fatores humanos da 
segurança. Envolvem todos os níveis de pessoal em 
uma empresa e determinam quais usuários têm 
acesso a quais recursos e informações, através dos 
seguintes meios:
– Treinamento e conscientização

– Preparação para desastres e planos de recuperação

– Recrutamento de pessoal e estratégias de separação

– Registro e avaliação de pessoal 



  

Exercício: Informe a medida de 
segurança

Risco Medida

Incêndio

Crackers

Malware

Alagamento

Sistema não trata erro

Impressora no corredor

Ausência de Backup

Uso recreativo da internet

Reunião sobre projeto no bar

Acesso não autorizado

Atraso no Cronograma

Engenharia Social



  

As 6 Barreiras da Segurança

● Desencorajar (Câmera de Vídeo)
● Dificultar (Muros, Cercas Eletricas, etc)
● Discriminar (Identificar, controle de acesso)
● Detectar (alarmes, IDS)
● Deter* (Contenção, IPS)
● Diagnosticar (Melhoria continua)

* Se chegou até essa barreira é preciso reavaliar a eficácia das barreiras anteriores

Fonte: Semola (2014)



  



  

Desafios da Segurança

● Segurança X Usabilidade
● Diversidade de ameaças
● Diagnóstico de sensibilidades
● Conscientização de corpo funcional
● Apoio da Direção
● Justificar Investimento
● ROI (Return Over Investiment)
● Implementar modelo de gestão (ISO 27001)

Fonte: Semola (2014)



  

Considerações Finais

● Paradoxo da Segurança
– A segurança excessiva não garante a continuidade 

da vida mas pode provocar a morte do negócio.

– A falta de controles pode gerar incidentes que 
impeçam a sobrevivência da organização

– O exagero nos controles aplicados pode impedir a 
organização de continuar suas atividades;



  

Ementa

Conceitos principais de Segurança da 
Informação. A tríade pessoas, processos e 
tecnologia na segurança da informação. O 
ciclo de segurança. Ameaças mais comuns a 
segurança. Principais tipos de ataques a rede. 

Principais técnicas de mitigação. Estudo e 
Implementação das ACLs (Access Control Lists). 

Implementando serviços de Segurança em 
Redes.



  

Dimensões da Segurança 
Corporativa 

Fonte: Semola (2014)



  

Dimensões da Segurança 
Corporativa 

Fonte: Semola (2014)

PROCESSOS



  

Pilares da Segurança Corporativa 

● Processos: Criação de Diretivas e mecanismos que 
obrigue as pessoas e fazer uso seguro da 
tecnologia e se comportar de forma adequada em 
relação as boas práticas de segurança da 
informação

● Tecnologias: Garante a conformidade em relação 
aos processos mapeados.

● Pessoas: Conhecimento, cultura e consciência. 
Investimentos em treinamentos e campanhas de 
conscientização



  

Processos

● Governança
● Gerenciamento de Riscos
● Compliance
● Politica de Segurança da Informação – PSI
● Normas e Metodologias de Segurança

– Família de Normas ISO27000



  

O que é a PSI?

● É uma declaração formal, alto nível e resumida;
● Define diretrizes que reflitam os objetivos de 

negócio da organização;
● Pode ser organizada em várias políticas 

específicas de acordo com área de negócio, 
tecnologia, sistemas entre outros;

● É implementada através de normas e 
procedimentos;



  

PSI Questões a ser respondidas

● O que significa Segurança da Informação? 
● Por que os colaboradores devem se preocupar com 

segurança? 
● Quais são os objetivos estratégicos de SI? 
● Como é realizada a gestão da segurança da 

informação? 
● O que pensa a alta administração? 
● Quais são os principais papéis e responsabilidades?
● Quais as penalidades previstas* ?

* Normas sem sanções estabelecidas tendem a ser ineficientes



  

PSI - Documentação

● Convém que um documento da política de SI 
seja aprovado pela direção, publicado e 
comunicado para todos os funcionários e partes 
externas relevantes [ISO 27001] . 

● Uma política de segurança deve ser sustentada 
por : 
– Diretrizes 

– Normas 

– Procedimentos e Instruções



  

Documentação PSI

● Produtos (saídas) da Documentação da PSI 
– Carta do Presidente; 

– Diretrizes de Segurança da Informação;

– Normas Gerais de Segurança da Informação;

– Exemplos de Procedimentos Operacionais e 
Instruções Técnicas



  

Processos
PSI - Estrutura

POLITICA

NORMAS

PROCEDIMENTOS

Porque?

O que?

Como?



  

Documentação PSI



  

PSI - Documentação

● Convém que um documento da política de SI 
seja aprovado pela direção, publicado e 
comunicado para todos os funcionários e partes 
externas relevantes [ISO 27001] . 

● Uma política de segurança deve ser sustentada 
por : 
– Diretrizes 

– Normas 

– Procedimentos e Instruções



  

Diretrizes

● Conjunto de regras gerais de nível estratégico 
que tem como base a visão e a missão da 
empresa ; 

● Representam às preocupações da empresa 
sobre a segurança das informações ; 

● Correspondem a todos os valores que devem 
ser seguidos para que as informações tenham 
o nível de segurança exigido



  

Normas

● Regras obrigatórias que dão suporte e conformidade à política;
● Devem traduzir as diretrizes da política e torná-la efetivas de fato;
● A norma pode incluir especificações para software, hardware e 

condutas comportamentais;
● Definem requisitos para diferentes tecnologias;

● Geralmente são elaboradas com foco em assuntos mais específicos 
como : controle de acesso, uso da Internet, uso do correio 
eletrônico, acesso físico, instruções sobre senhas , backups, etc;

● Devem ser as mais genéricas possíveis;
● Assinadas pela alta gestão.



  

Procedimentos e Instruções 

● Descrevem o passo a passo para implementar normas, são 
revisados com maior frequência que normas e políticas. Escritos 
pela equipe técnica;

● Conjunto de orientações para realizar atividades e instruções 
operacionais relacionadas a segurança; 

● Comandos operacionais a serem executados no momento da 
realização de um procedimento de segurança;

● É importante que exista uma estrutura de registro que esses 
procedimentos são executados (evidências objetivas).

● OBS: Nem todas as políticas necessitam de procedimentos técnicos; se sua política 
necessita de muitos procedimentos ou documentos técnicos, pode ser indicativo que a 
estrutura de política não está clara.



  

Processos
PSI - Procedimentos

● Descrevem o passo a passo para implementar normas;

● São revisados com maior frequência que normas e políticas;

● Normalmente são escritos pela equipe técnica;

● Guardam o conhecimento da equipe técnica, minimizando a 
dependência dos mesmos;

● Garantem que as diretrizes das políticas serão implementadas 
de fato;

● Nem todas as políticas necessitam de procedimentos técnicos;

● OBS: Se sua política necessita de muitos procedimentos ou 
documentos técnicos, pode ser indicativo que a estrutura de 
política não está clara.



  

PSI – Estrutura

Senhas

Roteadores:
Senhas devem ser 

gravadas em cofres de senhas

Como configurar senhas no 
roteador CISCO 



  

Tipos de PSI

● Regulatória
– Necessidades legais impostas à organização

– Muito detalhadas para um ramo de atividade, como se fosse 
uma série de especificações legais

– O respeito à política é mais crítico pois está relacionada aos 
requisitos legais de funcionamento da organização

● Consultiva
– Tem caráter não obrigatório e de conscientização

– Sugere quais ações ou métodos devem ser utilizados para a 
realização de uma tarefa

– Tem a finalidade de esclarecimento de rotinas cotidianas da 
organização a fim de preservar as informações importantes 
para o negócio



  

PSI – Propósito

● Proteger pessoas, equipamentos e informações;
● Definir regras de conduta para usuários, administradores de 

sistemas, gestores e equipe de segurança;
● Autorizar equipe de segurança a monitorar, investigar e 

comprovar;
● Definir e autorizar consequências em casos de violação da 

política;
● Definir as bases da empresa em relação a sua posição sobre 

segurança;
● Mitigar riscos;
● Definir respostas a incidentes;
● Manter aderência com normas e legislação;



  

PSI - Premissas

● Deve ser seguida por todos;
● Deve definir os ativos de informação da empresa;
● Deve demonstrar atitude em relação a segurança da 

informação;
● Política deve ser viável e coerente;
● Necessidade de patrocínio de todos os níveis da empresa, 

desde a alta administração até os usuários finais;
● Deve ser entendida por todos como útil nas suas rotinas de 

trabalho e não como um peso a mais;
● Linguagem e conteúdo direcionados ao público alvo (alta 

administração, equipe técnica e usuários finais);
● Alinhamento com as demais políticas da empresa.



  

PSI - Temas



  

Ex. Backup Desktop

● Armazenamento de arquivos locais é proibido. 
Caso o usuário o faça, é de sua 
responsabilidade a manutenção das 
informações;

● Backup de arquivos locais que sejam 
imprescindíveis para sistemas específicos, 
terão diretrizes específicas de Backup.



  

Ex: Admissão e Demissão de 
Funcionário

● O responsável pelo funcionário deve notificar a 
admissão, demissão ou transferência de funcionários 
(incluindo temporários, terceiros, estagiários) à equipe de 
Segurança da Informação;

● O responsável pelo funcionário deve informar que 
direitos de acesso aos sistemas e outros controles de 
segurança serão necessários;

● Em caso de demissão, deve ser notificada a necessidade 
de manutenção de contas e dados do funcionário;

● Deve ser obtida a concordância com a Política de 
Segurança da Informação;

● Condições temporárias devem ser planejadas.



  

Ex: Mesa Limpa

● Devem ser definidos locais corretos de armazenagem para os 
documentos em papel que permita o devido controle dos mesmos

● Os papéis ou mídias de computador não devem ser deixados 
sobre as mesas, quando não estiverem sendo usados devem ser 
armazenados locais seguros

● Cópias de documentos importantes não úteis devem ser 
descartadas adequadamente

● Documentos em papel devem ser escaneados e descartados, 
sempre que possível

● Documentos em papel devem ser descartados via triturador de 
papel



  

PSI – Sua vez 20 min

X

XX



  

Elaboração da PSI 

● As atividades básicas do desenvolvimento de um PSI 
são : 
– Estruturar o Comitê de Segurança ;

– Definir Objetivos ; 

– Realizar Entrevistas e Verificar a Documentação Existente ; 

– Elaborar o Glossário da Política de Segurança ;

– Estabelecer Responsabilidades e Penalidades ; 

– Preparar o Documento Final da PSI ; 

– Oficializar a Política da Segurança da Informação ; 

– Sensibilizar os Colaboradores



  

Fatores Críticos de Sucesso 

● Convém que a PSI seja analisada criticamente a 
intervalos planejados ou quando mudanças 
significativas ocorrerem, para assegurar a sua 
contínua pertinência, adequação e eficácia [ISO 
27001 ];

● Bases de Sustentação : Cultura + Recursos + 
Monitoramento;

● A implantação da política de segurança depende 
de: 
– Uma boa estratégia de divulgação e treinamento entre 

os usuários, clientes e fornecedores;

– Uma forma eficiente de análise de desempenho da PSI.



  

Barreiras à Implementação da PSI

● Falta de Consciência sobre a importância;
● Orçamento Reduzido;
● Falta de Recursos Humanos Adequados; 
● Ausência de Ferramentas adequadas.



  

PSI - Considerações Finais

● Para que uma PSI utilizada com sucesso ela 
precisa ser: 
– Clara (escrita com uma linguagem formal e 

acessível); 

– Concisa (não deve conter informações 
desnecessárias ou redundantes); 

– Adequada (com a realidade da empresa) ;

– Atualizada periodicamente (mudanças no negócios, 
novas ameaças, etc).



  

PSI - Considerações Finais

● Ao elaborar uma PSI  precisamos : 
– Entender e definir claramente o processo de 

desenvolvimento . 

– Estabelecer uma forma de obter dados da organização . 

– Negócios + Objetivos + Cultura 

– O que já existe? 

– O que é necessário desenvolver? 

– Definir responsabilidade e penalidades adequadas

– Como será a implementação / monitarmento ?



  

Dimensões da Segurança 
Corporativa 

Fonte: Semola (2014)

PESSOAS



  

Pessoas

“A medida que os especialistas contribuem para 
o desenvolvimento continuo de melhores 

tecnologias de segurança, tornando ainda mais 
difícil a exploração de vulnerabilidades técnicas, 
os atacantes se voltarão cada vez mais para a 

exploração do elemento humano” 

Mitinick e Simon (2003) – A arte de enganar



  

Pessoas

Fonte: Pesquisa Nacional de Segurança da Informação 2014 – Daryus Consultoria



  

Pessoas

● Treinamento
● Conscientização
● Recrutamento Adequado



  

Dimensões da Segurança 
Corporativa 

Fonte: Semola (2014)

TECNOLOGIA



  

Tecnologias

● Tem o papel de Garantir o enforcement da 
politica estabelecida;

● Orçamento para compra de soluções;
● Treinamento do corpo técnico;
● É o que vamos estudar nos próximos encontros



  

Tendencias em tecnologias de 
segurança - 2016 (Gartner Group)

● Cloud Access Security Brokers: 
– Software as a Service (SaaS) apps, increasingly pervasive in enterprises, provide 

new challenges to security teams with their limited visibility and control options. Cloud 
Access Security Brokers (CASB) allow chief information security officers (CISOs) an 
opportunity to apply enterprise security policies across multiple cloud services.

●  Endpoint Detection and Response:
– Endpoint detection and response (EDR) solutions allow CISOs to detect potential 

security breaches and react quickly. These tools record endpoint and network events, 
and the data is continuously searched using known indicators of compromise (IOC) 
and machine-learning techniques for early identification of breaches.

● Nonsignature Approaches for Endpoint Prevention:
– Techniques such as memory protection and exploit prevention and machine learning-

based systems, which uses mathematical models, augment ineffective signature-
based approaches for malware prevention against advanced and targeted attacks.

Fonte:
http://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartners-top-10-technologies-for-information-security/



  

Tendencias em tecnologias de 
segurança - 2016 (Gartner Group)

●  User and Entity Behavioral Analytics:  
– User and entity behavioral analytics (UEBA) provide user-centric analytics alongside information 

about networks, endpoints, and applications. The correlation of these analytics offers more effective, 
accurate threat detection.

●  Microsegmentation and Flow Visibility:  
– Microsegmentation, a more granular segmentation, stops attackers already in the system from 

moving laterally (“east/west”) to other systems. Visualization tools allow security teams to understand 
flow patterns, set segmentation policies and monitor for deviations. For data in motion, some vendors 
provide optional encryption of the network traffic.

● Security Testing for DevOps:  
– As DevOps integrates security into the workflow (DevSecOps) emerging operating models offer an 

automated, transparent and compliant configuration of underlying security infrastructure based on 
policy reflecting the currently deployed state of the workloads.

● Intelligence-Driven Security Operations Center Orchestration Solutions:  
– Intelligence-driven security operations centers (ISOCs) are designed to deal with the new “detection 

and response” paradigm. This solution requires the evolution of traditional security operation center 
(SOCs) to offer an adaptive architecture and context-aware components.

Fonte:
http://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartners-top-10-technologies-for-information-security/



  

Tendencias em tecnologias de 
segurança - 2016 (Gartner Group)

●  Remote Browser: 
– CISOs can address malicious malware delivered via email, URLs or websites by isolating the 

browsing function from the endpoint and corporate network. This is done by remotely presenting 
the browser session from an on-site or cloud-based “browser server.” The server sessions can 
be reset to a known good state, and this technique reduces the surface area for an attack, 
shifting the risk to server sessions. 

● Deception:  
– Deception tools, as the name implies, use deceit or tricks to thwart attacks. The security team 

creates fake vulnerabilities, systems, shares and cookies to tempt attackers. Any real attack on 
these resources indicates to security teams an attack is occurring, as legitimate users won’t see 
or need access to the fake systems.

● Pervasive Trust Services:  
– Security models must evolve alongside the projected pervasiveness of the Internet of Things 

(IoT) and increasing dependency on operational technology. Trust services can manage the 
needs of billions of devices with limited processing capability. More importantly, trust services are 
designed to scale and can offer secure provisioning, data integrity, confidentiality, devices identity 
and authentication.

Fonte:
http://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartners-top-10-technologies-for-information-security/



  

Atividade: (30%)

● Faça uma artigo com 2 a 4 páginas explicando 
uma das tecnologias emergentes de sua 
escolha.

● Artigo:
– Resumo

– Introdução/motivação/histórico

– Explicação do funcionamento da tecnologia

– Conclusões



  

Ementa

Conceitos principais de Segurança da 
Informação. A tríade pessoas, processos e 

tecnologia na segurança da informação. O ciclo 
de segurança. Ameaças mais comuns a 

segurança. Principais tipos de ataques a rede. 
Principais técnicas de mitigação. Estudo e 

Implementação das ACLs (Access Control Lists). 
Implementando serviços de Segurança em 

Redes.



  

Ameaças, Ataques e Atacantes



  

Conceitos

● Vulnerabilidade: Fraqueza inerente de um elemento do sistema. 
– Brecha de segurança: ponto fraco ou falha que pode ser explorado

– CVE: Common Vulnerabilities and Exposures - cve.mitre.org

● Ameaça: Qualquer coisa que possa afetar ou atingir o 
funcionamento, a operação, disponibilidade, integridade da rede 
ou sistema

● Ataque: Técnica específica usada para explorar uma 
vulnerabilidade

● Contra-medidas: Técnicas ou métodos usados para se defender 
contra ataques, ou para fechar ou compensar vulnerabilidades



  

Vulnerabilidades



  

Ameaças

Fonte: Semola (2014)



  

Ameaças
Visão Praticada x Desejada

Fonte: Semola (2014)



  

Ameaça x Vulnerabilidades

Fonte: Semola (2014)



  

Estatísticas no Brasil (Cert.br)

Analise:http://www.cert.br/stats/incidentes/2015-jan-dec/analise.html

Fonte: http://www.cert.br/stats/incidentes/



  

Incidentes 2015 por tipo

Fonte:http://www.cert.br/stats/incidentes/2015-jan-dec/tipos-ataque-acumulado.html



  

Por que um ataque acontece?

● Vulnerabilidade da Tecnologia
● Erros de Configuração
● Fragilidade da Política de Segurança



  

Anatomia de um ataque

Escolha do Alvo e
Levantamento de

Informações

Fontes
Públicas

De
Informação

Escolha do Alvo e
Levantamento de

Informações

Prova de Conceito
PoC

Obtenção de 
ferramentas e 

desenvolvimento 
de testes 

em ambiente 
controlado

Ataque:
Aplicação das
Ferramentas
Contra o alvo

Exploração dos
Resultados

Retorno:
Acesso, 
dados, 
Infecção

indisponibilidade



  

Conheça o atacante

● White Hat Hackers – Hacker ético
– Hackers de chapéu branco.
– Trabalham com segurança. 
– Especialistas em testes de vulnerabilidades e penetração.
– Precisam ter experiência em invasão justamente para saber as melhores 

maneiras de se proteger dela.

● Black Hat Hackers 
– Hackers de chapéu preto: são os vilões. 
– O que a mídia DESESPECIALIZADA chama de hacker (cracker). 
– São aqueles que quebram redes e computadores em busca de 

informações, criam vírus, malwares, agem para prejudicar.

● Script Kiddies: 
– Termo pejorativo
– Pessoas que usam programas e procedimentos prontos. 
– Buscam fama e são considerados amadores.



  

Perfil do Atacante
● Hacktivists

– Motivados por ideologias políticas, religiosas ou ainda vingança
– Buscam revelar ao mundo os problemas existentes nessas áreas.

● State Sponsored Hackers
– Hackers patrocinados pelo Estado: 
– A atividade hacker é importante também no mundo militar. 
– É comum os governos contratarem pessoas com tal experiência tanto para 

executarem ataques contra outros países quanto para trabalhar em suas 
próprias defesas. 

● Spy Hackers
– Empresas privadas também contratam hackers para infiltrarem-se na 

concorrência e roubar segredos industriais.

● Cyber Terrorists
– Semelhante aos terroristas da forma que conhecemos. 
– Também com motivações politicas ou religiosas, essas pessoas tem como 

objetivo simplesmente instaurar o caos por toda a internet.



  

Focos de Ataque

● Ataques a servidores
– Port Scanning Attack

– Ataques de força bruta (descoberta de senha)

– Exploração de vulnerabilidades remotas
● Servidores HTTP, FTP, SMTP, Proxy etc

– (D)DoS



  

Focos de Ataque

● Ataques a aplicação
– Shell e SQL Injection

– Cross side scripting (XSS)

– Buffer Overflow



  

Focos de Ataque

● Ataques a Redes 
– Interceptação de Tráfego (Sniffing)

– Roubo de IP e MAC (spoofing)

– Arp Poisoning

– Varredura

– Ataque do Homem do Meio (Man in the Middle)



  

Ataques a servidores

● Port Scanning Attack
– Consiste em enviar uma mensagem para uma porta de serviço e 

esperar por uma resposta. O dado que for recebido, então, vai indicar 
ao hacker se aquela porta está disponível ou não, o que vai ajudá-lo a 
encontrar a melhor maneira de invadir tal servidor.

– Técnica utilizada para encontrar fraquezas em servidores.

– Também utilizada pelos responsáveis pela segurança para encontrar 
vulnerabilidades no sistema, esses ataques normalmente estão 
relacionados ao uso de softwares maliciosos para que as brechas 
possam ser exploradas.

● Ferramentas

– Nmap, Nessus

– Mais ferramentas em http://sectools.org/tag/port-scanners/



  

Ataques a servidores

● Ataques de força bruta
– A maneira mais usada para quebrar senhas.
– Consiste em tentar todas as combinações possíveis até que a 

senha seja encontrada. 
– O crescimento do tamanho das senhas, as combinações 

possíveis aumentam exponencialmente e, com isso, também 
aumenta o tempo necessário para serem decifradas.

– Use senhas fortes.

● Ferramentas

– John the ripper

– Oclhashcat (Usa GPU)

– Mais ferramentas em http://sectools.org/tag/crackers/



  

Ataques a Servidores
● Exploração de vulnerabilidades remotas

– Software servidores são desenvolvidos por pessoas e como tal não 
são perfeitos estão sujeitos a bugs e falhas de segurança.

– CVE: Common Vulnerabilities and Exposures
● Cataloga as falhas de segurança nos principais softwares servidor
● Ex.: Falhas do servidor web apache: 

– http://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

– CWE: Common Weakness Enumeration

– Ferramentas
● Nessus aponta o CVE
● Exploit

– Ataques que podem aproveitar essas vulnerabilidades
● Defacement, SQL injection, Buffer Overflow



  

Ataques a Servidores

● Negação de Serviço (DoS e DDoS)
– Tentativa de tornar os recursos do servidor 

indisponíveis

● Objetivos
– Reiniciar o servidor alvo e/ou

– Sobrecarregar o Link

● Técnicas
– Inundação

– Amplificação

– Ataques por Exploração de Protocolos



  

Ataques a Servidores

● Negação de Serviço (DoS e DDoS)
– Inundação: Envio de um grande volume de dados 

para o servidor alvo com o objetivo de esgotar a 
banda;

– Amplificação: Uso de broadcast dos roteadores 
para multiplicar as requisições para o host remoto;

– Ataques por Exploração de Protocolos: Usa as 
funcionalidades de um protocolo para atacar.

● Ex: TCP SYN FLOOD



  

Ataques a servidores

● SYN FLOOD
– Servidor é obrigado á esperar um ACK por um 

determinado intervalo de tempo. Nesse processo o 
servidor aloca recursos, que são finitos.

Comportamento Normal Ataque ao Protocolo



  

Ataques a servidores

● Evitando ataques de SYN FLOOD
– Mecanismos

● Firewall, IPS, Tunning no SO

– Firewall

– SYNCOOKIE
● O servidor só aloca recursos após receber o ACK.
● O Cookie enviado ao cliente e que tem as informações 

de conexão.

Windows
Ativado por default desde o Vista e 2008 Server

Linux:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies

Detalhes:http://www.vivaolinux.com.br/artigo/Iptables-protege-contra-SYN-FLOOD?pagina=1

http://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html


  

Ataques a aplicações

● Defacement



  

Ataques a aplicações (WEB)

● Entendo o Serviço WEB

Internet Servidor
web

Disco

Conteúdo
Estático

Módulo
Da 

linguagem

Script

Conteúdo
dinâmico

BD

SQL

Requisição
Web URL

Conteúdo



  

Tecnologias na WEB

● Cliente SIDE
– HTML, Javascript, Java (applet)

● Server SIDE
– Liguangens scripts

● PHP, JAVA, ASP



  

Requisições Web

● GET
– Requisições por URL

● POST
– Envio dos dados no corpo da requisição

● Exemplo:
– http://www.boscojr.com/protcomseg/form.php



  

Cross Site Scripting
(XSS)

● Injeção de códigos maliciosos para executar o 
no navegador do usuário

● Intenção de roubar cookies
– Cookies informações trocadas entre o servidor e o 

navegador e armazenada em formato texto

● Objetivo:
– Roubo de seção ou ganho de privilégios

● Teste: <script>alert("XSS")</script>



  

SQL Injection

● Injeção de código em SQL em formulário de 
aplicação de forma a enganar a aplicação.

● Objetivos:
– Obter acesso aos dados do SGBD

– Ganhar acesso não autorizado



  

SQL Injection

● SQL injection em PHP



  

Ataques a aplicações

● SQL injection – Uma solução



  

Ataques a aplicações

● Buffer Overflow (Estouro do buffer)
– Um buffer overflow é resultado do armazenamento em um buffer 

de uma quantidade maior de dados do que sua capacidade .

– Possível apenas em linguagens de programação que não checam 
a capacidade do buffer

– Permite ao atacante executar um código arbitrário na maquina 
remota;



  

Ataques a aplicações

● Codigo exemplo



  

Ataques a aplicações

● Buffer Overflow (Estouro do buffer)



  

Ataques a aplicações
Código exemplo



  

Conclusões

● A segurança é uma responsabilidade de todos
– Usuários: 

● Escolher senhas consideradas fortes
● Não compartilhar suas informações de acesso

– Desenvolvedores:
● Estar atento às possíveis brechas de segurança 

existentes nos códigos fonte que produz

– Administradores de Sistemas
● Manter o software e sistemas operacionais atualizados.



  

Fontes

● Os 4 ataques hackers mais comuns da web
– http://www.tecmundo.com.br/ataque-hacker/19600-

os-4-ataques-hackers-mais-comuns-da-web.htm

● Métodos de Invasão de Redes e Sistemas
– Prof Érico José

– http://www.ericonet.com.br

● Buffer Overflow – Uma introdução teórica
– http://www.gris.dcc.ufrj.br/documentos/apresentacoes

/buffer-overflow-uma-introducao-
teorica/at_download/file



  

FIM



  

Tendencias em Ataques

● Hansoware
● APT
● “Venda de API”
● Dispositivos IoT



  

Tendencias em Tecnologia

● Hansoware
● APT
● “Venda de API”
● Cisco

– VLAN

– Espelhamento de Porta (IDS)

– Port Control

– 802.1x

– IPSEC e VPN
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