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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo sobre as principais ques-
tões relativas aos vírus computacionais, aos ataques à segurança da informação e
suas contramedidas. Num primeiro momento foi abordado o conceito do termo “se-
gurança da informação”. Após a definição do termo foram classificadas as principais
ameaças, dividindo este tema em: ataques de negação de serviço, phishing, malwa-
re, vírus e tipos de vírus. De forma a evitar, ou, pelo menos, minimizar estes riscos,
foram apresentadas diversas formas de defesa contra esses ataques,  tais como:
criptografia, firewall e antivírus. Outro aspecto relevante foi o que se chama de “boas
práticas” em relação à segurança da informação, ou seja, uma política de segurança
e controle de acesso. Finalmente, foram incluídas as conclusões e indicações para
futuros trabalhos.

Palavras-chaves: Segurança da informação, vírus de computador, ameaças di-

gitais, prevenção contra ameaças.
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 1 INTRODUÇÃO

No contexto atual, o volume de informação tem crescido muito, portanto a

infraestrutura necessária para comportar o processamento desse enorme volume de

dados teve que crescer junto com essa demanda. Com o avanço da Internet, surgi-

ram diversos recursos  web, tais como: sistemas bancários – que realizam transa-

ções financeiras via web, bolsa de valores online e, mais recentemente, o mercado

de  bitcoins. Todas essas aplicações geram informações, que são de grande valor

para seus detentores. 

“A informação é um ativo que, como qualquer outro ativo importante, é es-

sencial para os negócios de uma organização e consequentemente necessita ser

adequadamente protegida” [1].

A segurança da informação está ligada diretamente aos dados sensíveis

dos usuários, com o intuito de proteger os mesmos de ataques de pessoas ou pro-

gramas maliciosos como: hackers, vírus, ataques de negação de serviço – que po-

dem deixar indisponíveis serviços aos usuários, botnets, invasões às redes e muitos

outros tipos de ataques. 

O objetivo desse trabalho é abordar alguns pontos relevantes para a se-

gurança da informação, como os conceitos e atributos, que tratam dos três principais

pilares: confidencialidade, integridade e disponibilidade, e mostrar como são feitos

diversos ataques e suas contramedidas. O interesse por esse tema surgiu devido a

sua importância, pois muitas pessoas não possuem o conhecimento dos perigos por

trás das tecnologias e, sendo assim, são presas fáceis para indivíduos mal intencio-

nados. Atualmente, todos utilizam algum tipo de tecnologia, por isso a elaboração

desse estudo, para que pessoas sem conhecimento na área, possam ser alertadas

quanto aos perigos que correm. 

Como o trabalho se organiza: no Capítulo 2 será abordado o conceito e

os atributos da segurança da informação; o terceiro Capítulo é dedicado aos princi-

pais ataques à segurança da informação; no Capítulo 4 serão apresentados os rela-



tos sobre ataques recentes; o quinto Capítulo abordará a prevenção contra ataques

à segurança da informação e, finalmente, no Capítulo 6, foram incluídas as conclu-

sões do trabalho.



 2 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Esse capítulo aborda os principais conceitos e os atributos da segurança

da informação.

 2.1 O QUE É A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Na civilização antiga, o homem buscava armazenar em meios físicos, a

informação que estava apenas em seu cérebro. O grande salto da humanidade foi a

descoberta, por parte dos sumérios, de como representar o som em imagens. Ao

combinar  imagens com diferentes  sons,  os  antigos puderam expressar  qualquer

ideia. A descoberta desse sistema significou que tudo que podia ser dito ou pensa-

do, poderia ser transformado em símbolos e com isso a informação poderia agora

ser armazenada e durar grandes períodos de tempo [27].

Com a teoria de Claude Elwood Shannon, a informação pôde ser medida.

Shannon descobriu que qualquer informação podia ser transformada em dígitos bi -

nários, levando assim a criação da unidade de medida da informação, o bit. Dessa

forma a informação poderia ser controlável, exata e precisa [2].

A informação não é apenas uma abstração, ela precisa ser carregada por

algo, então está contida em algo, uma pedra, um livro ou um CD. Isso significa que a

informação obedece às leis da física e não pode quebrá-las. Com isso é possível

perceber a importância que a informação tem para humanidade.

A informação é um patrimônio valioso para seu detentor e pode ser enten-

dida por:

Todo patrimônio que se refere à cultura da empresa ou ao seu negócio, po-
dendo tais informações ser de caráter comercial, técnico, financeiro, legal,
de recursos humanos, ou de qualquer natureza, que tenha valor para orga-



nização e que se encontrem armazenadas em recursos computacionais da
empresa, com tráfego dentro da sua infraestrutura tecnológica [3].

Com o avanço tecnológico e o valor da informação para as organizações,

cresceu também a necessidade de protegê-la. A seguir é apresentada uma definição

de segurança da informação:

“Segurança da informação é a proteção da informação de vários tipos de

ameaças para garantir a continuidade do negócio, minimizar o risco ao negócio, ma-

ximizar o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de negócio” [1].

Com a informação trafegando em uma enorme rede, que está interligada

pelo mundo todo, chamada  Internet e com a chegada da computação em nuvem,

quantidades significativas de informações estão armazenadas na rede, ao invés do

disco rígido local, com isso, esses dados ficam mais vulneráveis aos ataques de

pessoas mal intencionadas.

A segurança da informação é de fundamental importância para prevenir

tais ataques e minimizar os danos causados por eles, visando proteger a informação

e garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade, elementos fundamentais

conhecidos como “CID”.  Esses elementos também são conhecidos como os três

principais pilares da segurança da informação.

Como diria Lyra:

Quando falamos em segurança da informação, estamos nos referindo a to-
mar ações para garantir a confidencialidade, integridade, disponibilidade e
demais aspectos da segurança das informações dentro das necessidades
do cliente [4].

Seguem descrições dos conceitos destes três principais elementos: 

Confidencialidade: “Garantia de que o acesso à informação é restrito

aos seus usuários legítimos” [5]. Ou seja, só tem acesso à informação quem está

autorizado. A informação deve ser protegida por meio do controle de acesso, garan-

tindo que somente pessoas autorizadas tenham acesso à mesma.

Integridade: “Toda informação deve ser mantida na mesma condição em

que foi disponibilizada pelo seu proprietário, visando protegê-las contra alterações

indevidas, intencionais ou acidentais” [6]. Ou seja, a informação não pode ser altera-

da de forma indevida.



Disponibilidade: “Garantia de que a informação e os ativos associados

estejam disponíveis para os usuários legítimos de forma oportuna” [5]. Ou seja, a in-

formação deve estar sempre disponível aos usuários autorizados a acessá-la.

Além destes, segundo Lyra, há mais elementos relevantes, citados a se-

guir:

• Autenticação: “Garantir que um usuário é de fato quem alega ser” [4].

• Não repúdio: “Capacidade do sistema de provar que um usuário executou

uma determinada ação” [4].

• Legalidade: “Garantir que o sistema esteja aderente à legislação” [4].

• Privacidade: “Capacidade de um sistema de manter anônimo um usuário, im-

possibilitando o relacionamento entre o usuário e suas ações” [4].

• Auditoria: “Capacidade do sistema de auditar tudo o que foi realizado pelos

usuários, detectando fraudes ou tentativas de ataque” [4].

Para que a segurança da informação seja possível é necessária a elabo-

ração de políticas específicas, de treinamento de profissionais (visando o aperfeiçoa-

mento), de programas que visam conscientizar os usuários, de procedimentos, den-

tre outros pontos. Dessa forma, não só profissionais da área, mas todos usuários

dentro da organização estarão mais preparados.



 2.2 CRIPTOGRAFIA

“A criptografia, considerada como a ciência e a arte de escrever mensa-

gens em forma cifrada ou em código, é um dos principais mecanismos de segurança

que você pode usar para se proteger dos riscos associados ao uso da Internet” [12].

 A criptografia pode ser integrada ou pode ser adicionada aos sistemas

operacionais e aplicativos e tem grande utilidade na proteção de dados sigilosos,

backups contra acesso indevido e comunicações feitas através da Internet, como os

e-mails enviados e recebidos e as transações bancárias e comerciais realizadas.

Atualmente existe dois tipos básicos de criptografia digital: simétrica e a

assimétrica. Essas são amplamente aplicadas nos mecanismos voltados à seguran-

ça da informação.

Criptografia de chave simétrica: também chamada de criptografia de cha-
ve secreta ou única, utiliza uma mesma chave tanto para codificar como
para decodificar informações, sendo usada principalmente para garantir a
confidencialidade dos dados. Casos nos quais a informação é codificada e
decodificada por uma mesma pessoa não há necessidade de compartilha-
mento  da  chave  secreta.  Entretanto,  quando  estas  operações  envolvem
pessoas ou equipamentos diferentes, é necessário que a chave secreta seja
previamente  combinada  por  meio  de  um canal  de  comunicação  seguro
(para não comprometer a confidencialidade da chave). Exemplos de méto-
dos  criptográficos  que  usam  chave  simétrica  são:  AES, Blowfish, RC4,
3DES e IDEA.  [12].

Criptografia de chaves assimétricas: também conhecida como criptogra-
fia de chave pública, utiliza duas chaves distintas: uma pública, que pode
ser livremente divulgada, e uma privada, que deve ser mantida em segredo
por seu dono. Quando uma informação é codificada com uma das chaves,
somente a outra chave do par pode decodificá-la. Qual chave usar para co-
dificar depende da proteção que se deseja, se confidencialidade ou autenti-
cação, integridade e não-repúdio. A chave privada pode ser armazenada de
diferentes maneiras, como um arquivo no computador, um smartcard ou um
token. Exemplos de métodos criptográficos que usam chaves assimétricas
são: RSA, DSA, ECC e Diffie-Hellman. [12].



 3 PRINCIPAIS ATAQUES À SEGURANÇA DA INFORMA-

ÇÃO

Esse capítulo aborda as principais ameaças à segurança da informação.

 3.1 ATAQUES POR NEGAÇÃO DE SERVIÇO 

O ataque de negação de serviço, também conhecido como Denial of Ser-

vice (DoS), é quando um indivíduo com má intenção, usa uma única máquina para

fazer diversas requisições a um servidor ou computador, a fim de gerar uma sobre-

carga e, consequentemente, o deixando indisponível aos usuários legítimos [7].

 3.1.1 CATEGORIAS DOS ATAQUES DoS

De acordo com McClure, Scambray e Kurtz, os ataques DoS podem ser

classificados em quatro categorias básicas: consumo de largura de banda, consumo

de recursos, falhas de programação e ataques de roteamento ou DNS. Os ataques

DoS tornaram-se os mais comuns, devido à sua facilidade de execução. Os protoco-

los TCP/IP, HTTP e FTP são os responsáveis por essa facilidade, pois foram feitos

para um ambiente seguro e não são infalíveis. Na sequência serão apresentadas as

quatro categorias básicas do ataque DoS [8]. 

1. CONSUMO DE LARGURA DE BANDA: essa forma de ataque que consome

toda a largura de banda disponível é a menos complexa. O ataque pode ser

feito tanto dentro da rede quanto remotamente. Nesse ataque, o atacante utili-

za uma conexão com a rede, maior que a da rede atacada. Por exemplo, uma

conexão C1 (10Mbps) sendo utilizada para atacar uma conexão discada de



126Kbps. O ataque é feito em uma rede privada com conexão alta, de pôr

exemplo 100Mbps, assim é possível atacar redes menores conectadas. Há

ainda  uma  segunda  forma  de  ataque,  aonde  o  atacante escraviza  vários

hosts para amplificar o ataque e saturar em pouco tempo a conexão de banda

larga da rede atacada, conhecido como ataque de negação de serviço distri-

buído, ou Distributed DoS (DDoS) [8].

2. CONSUMO DE RECURSOS: nessa forma de ataque, o objetivo é consumir

os recursos de um sistema. O uso da CPU, memória, espaço de armazena-

mento e processos, são exemplos de recursos afetados por esse tipo de ata-

que. Esses recursos serão sobrecarregados para as suas capacidades máxi-

mas, até tornar o sistema incapacitado de processar, fornecer seus serviços e

ficar totalmente inutilizável [8]. 

3. FALHAS DE PROGRAMAÇÃO: todo software e até mesmo os processado-

res contêm falhas em sua programação. Uma determinada condição, como

uma instrução não programada ou uma informação de tamanho muito grande

pode acionar um processo que desencadeará o esgotamento de recursos do

sistema. Os atacantes conhecem essas falhas e irão aproveitá-las em um ata-

que [8].

4. ATAQUE DE ROTEAMENTO OU DNS: no ataque de roteamento, a tabela de

roteamento de uma determinada rede é manipulada. Falhas nos protocolos

RIP e BGP podem ser exploradas, podemos citar, como exemplo, a falta de

autenticação. O roteamento de uma rede é alterado e seu tráfego desviado

para a rede do atacante. Assim, a rede atacada fica incapacitada de rotear

seu tráfego corretamente, deixando os serviços indisponíveis. No ataque de

DNS, a tabela de resolução de endereços é manipulada. A rede atacada fica

incapaz de resolver os endereços requisitados pelos seus  hosts ou informa

endereços incorretos [8].



 3.1.2 TIPOS DE ATAQUES DoS

Ainda, de acordo com McClure, Scambray e Kurtz, existem ataques DoS

que podem ser genéricos, pois afetam diferentes sistemas. A seguir serão apresen-

tados alguns tipos de ataques genéricos [8].

SMURF

O ataque Smurf é considerado o mais simples dos ataques, porém o pior

deles. Isso é possível devido ao uso do efeito da amplificação. Um comando ping é

enviado para o endereço de broadcast de uma rede dando início ao ataque. O ende-

reço de origem do pacote ICMP é mascarado usando um endereço IP falso, técnica

conhecida como IP spoofing. Os protocolos são manipulados e o IP de origem é mu-

dado para o IP da vítima. Dessa forma, todas as respostas ao ping, serão enviadas

para um único host, consumindo rapidamente toda a banda disponível da vítima [8].

O funcionamento do sistema é exposto na Figura 1:

Figura 1: Ataque Smurf



INUNDAÇÃO SYN

Esse ataque é feito pelo envio de várias requisições SYN para o protocolo

TCP, isso ocorre numa velocidade maior que a capacidade de resposta do servidor

alvo. Essas requisições são feitas utilizando endereços IP falsos, a essa técnica se

dá o nome de IP Spoofing. O servidor enviará respostas SYN-ACK aos destinos in-

válidos e inalcançáveis e aguardará a resposta ACK, porém essa resposta nunca

será enviada. Como consequência, o servidor manterá várias conexões semiabertas

até estourar seu limite, impedindo-o de atender a novas requisições [8]. Esse ataque

é representado na Figura 2:

Figura 2: Ataque inundação SYN



 3.2 ATAQUE DISTRIBUÍDO DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO

Segundo MIRKOVIC os ataques distribuídos de negação de serviço, tam-

bém conhecido como Distributed Denial of Service (DdoS), são caracterizados por

tornar inacessíveis os serviços para os seus usuários. O servidor alvo do ataque

simplesmente para de fornecer seus serviços aos clientes legítimos, enquanto tenta

lidar com o tráfego gerado pelo ataque. Ataques DDoS são formados por redes de

computadores constituídas por  centenas de máquinas zumbis  (máquinas infecta-

das), que promovem ataques coordenados a um determinado alvo [9]. Essas redes

recebem o nome de Botnets.  Na figura 3, é mostrada a arquitetura básica de uma

Botnet:

Figura 3: Arquitetura Básica de uma Botnet.



 3.2.1 CATEGORIAS DE ATAQUES DDOS

O DDoS pode ser executado com diferentes técnicas, mas utilizando sem-

pre a estrutura apresentada anteriormente. O DDOS (assim como o DOS) é repre-

sentado em categorias:

1. ATAQUES VOLUMÉTRICOS: o objetivo deste tipo de ataque é congestionar

e enviar um volume tão alto de tráfego que sobrecarregue a largura de banda

do local.  Esses ataques geralmente são feitos com o uso de  botnets,  um

exército de computadores são infectados e controlados por hackers [10].

2. ATAQUES DE ESGOTAMENTO DO TCP: esse tipo de ataque tem como ob-

jetivo derrubar conexões, esgotando o limite de conexões simultâneas supor-

tadas pelo dispositivo. São alvos desse ataque: servidores  web,  firewalls e

balanceadores de carga [10]. 

3. ATAQUES NA CAMADA DE APLICATIVOS: esse tipo de ataque tem como

alvo específico as falhas ou vulnerabilidades de um aplicativo ou servidor.

Aplicações podem ser prejudicadas através dessas falhas [10].

 3.3 MALWARE

Softwares  maliciosos,  conhecidos  como  Malwares, são  programas  de

computador usados para invadir sistemas de outros computadores sem que o usuá-

rio saiba, no intuito de roubar informações ou causar danos ao sistema. De acordo

com a cartilha CERT BR [12], algumas das diversas formas de atuação do Malware

que podem comprometer um computador são:

• pela exploração de vulnerabilidades existentes nos programas instala-

dos;



• pela autoexecução de mídias removíveis infectadas, como pendrives;

• pelo acesso às páginas web maliciosas, utilizando navegadores vulnerá-

veis;

• pela ação direta de atacantes que, após invadirem o computador, inclu-

em arquivos contendo códigos maliciosos; e

• pela execução de arquivos previamente infectados, obtidos em anexos

de mensagens eletrônicas, via mídias removíveis, em páginas web ou diretamente

de outros computadores (através do compartilhamento de recursos).

Ainda de acordo com a cartilha CERT BR [12], serão apresentados a se-

guir os principais Malware existentes.

 3.3.1 VÍRUS

Um vírus de computador é um programa malicioso, que infecta o sistema

de um computador e é um dos maiores problemas para os usuários, pois causa da-

nos a esse sistema. De acordo com Medeiros [11] “os vírus são programas espúrios

inseridos em computadores, contra vontade do usuário e desempenham funções in-

desejadas”.

Para que um vírus se ative, é necessário que um programa hospedeiro in-

fectado seja executado.

Atualmente, um dos principais meios de propagação de vírus são as mí-

dias removíveis, como por exemplo os pendrives.

 3.3.2 TIPOS DE VÍRUS

Existem diferentes tipos de vírus, e a cada dia são criados novos vírus, di-

ficultando seu tratamento e sua prevenção. Alguns vírus ficam ocultos, realizando

várias atividades sem o conhecimento do usuário. Por outro lado, existem outros que



ficam inativos e só entram em atividade em datas preestabelecidas. De acordo com

a cartilha CERT BR [12], alguns dos tipos de vírus mais comuns são:

• Vírus propagado por e-mail: “recebido como um arquivo anexo a um e-
mail cujo conteúdo tenta induzir o usuário a clicar sobre este arquivo, fazen-
do com que seja executado. Quando entra em ação, infecta arquivos e pro-
gramas e envia cópias de si mesmo para os e-mails encontrados nas listas
de contatos gravadas no computador” [12].

• Vírus de script: “escrito em linguagem de  script, como VBScript e Ja-
vaScript, e recebido ao acessar uma página web ou por e-mail, como um ar-
quivo anexo ou como parte do próprio  e-mail  escrito em formato HTML.
Pode ser automaticamente executado, dependendo da configuração do na-
vegador web e do programa leitor de e-mails do usuário” [12].

• Vírus de macro: “tipo específico de vírus de  script, escrito em lingua-
gem de macro, que tenta infectar arquivos manipulados por aplicativos que
utilizam esta linguagem como, por exemplo, os que compõe o Microsoft Of-
fice (Excel, Word e PowerPoint, entre outros)” [12].

• Vírus de telefone celular: “vírus que se propaga de celular para celular
por meio da tecnologia Bluetooth ou de mensagens MMS (Multimedia Mes-
sage Service). A infecção ocorre quando um usuário permite o recebimento
de um arquivo infectado e o executa. Após infectar o celular, o vírus pode
destruir ou sobrescrever arquivos, remover ou transmitir contatos da agen-
da, efetuar ligações telefônicas e drenar a carga da bateria, além de tentar
se propagar para outros celulares” [12].

 3.3.3 PHISHING

Phishing são malwares utilizados para roubar informações sigilosas. São

feitos através de sites e e-mails falsos enviados à vítima. 

Conforme a cartilha CERT BR, “Phishing é um tipo de fraude por meio da

qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário, pela utiliza-

ção combinada de meios técnicos e engenharia social” [12]. 

Esse ataque ocorre pelo envio de mensagens eletrônicas que tentam en-

ganar o usuário se passando por entidades oficiais conhecidas, como bancos, em-

presas de telefonia entre outras.



Os atacantes usam técnicas de engenharia social e exploram a curiosida-

de dos usuários com campanhas de publicidade, serviços, a imagem de pessoas e

assuntos em destaque no momento.

Na tabela 1 são apresentados os exemplos de tópicos e temas de mensa-

gens de phishing:

Tabela 1: Exemplos de tópicos e temas de mensagens de phishing.

Tópico Tema da mensagem

Álbuns de fotos e vídeos

Pessoa supostamente conhecida, celebridades

algum fato noticiado em jornais, revistas ou televisão

traição, nudez ou pornografia, serviço de acompanhantes

Antivírus
Ptualização de vacinas, eliminação de vírus

lançamento de nova versão ou de novas funcionalidades

Associações assistenciais AACD Teleton, Click Fome, Criança Esperança

Avisos judiciais
Intimação para participação em audiência

comunicado de protesto, ordem de despejo

Cartões de crédito Programa de fidelidade, promoção

Cartões virtuais UOL,Voxcards, Yahoo! Cartões, O Carteiro,Emotioncard

Comércio eletrônico
Cobrança de débitos, confirmação de compra, atualização de cadastro, 

devolução de produtos, oferta em site de compras coletivas.

Companhias aéreas Promoção, programa de milhagem.

Eleições Título eleitoral cancelado, convocação para mesário.

Empregos Cadastro e atualização de currículos, processo seletivo em aberto.

Imposto de renda
Nova versão ou correção de programa, consulta de restituição, problema 

nos dados da declaração.

Internet Banking

Unificação de bancos e contas, suspensão de acesso, atualização de ca-

dastro e de cartão de senhas, lançamento ou atualização de módulo de 

segurança, comprovante de transferência e depósito, cadastramento de 

computador.

Multas e infrações de trânsito Aviso de recebimento, recurso, transferência de pontos.

Músicas Canção dedicada por amigos.

Notícias e boatos Fato amplamente noticiado, ataque terrorista, tragédia natural.

Prêmios Loteria, instituição financeira.

Programas em geral Lançamento de nova versão ou de novas funcionalidades.

Promoções
Vale-compra, assinatura de jornal e revista, desconto elevado, preço 

muito reduzido, distribuição gratuita.

Propagandas Produto, curso, treinamento, concurso.

Reality shows Big Brother Brasil, A Fazenda, Ídolos.

Redes sociais
Notificação pendente, convite para participação, aviso sobre foto marca-

da, permissão para divulgação de foto.



Serviços de Correios Recebimento de telegrama online.

Serviços de e-mail Recadastramento, caixa postal lotada, atualização de banco de dados.

Serviços de proteção de crédito Regularização de débitos, restrição ou pendência financeira.

Serviços de telefonia
Recebimento de mensagem, pendência de débito, bloqueio de serviços, 

detalhamento de fatura, créditos gratuitos.

Sites com dicas de segurança
Aviso de conta de e-mail sendo usada para envio de spam (Antispam.br),

cartilha de segurança (CERT.br, FEBRABAN, Abranet, etc.).

Solicitações Orçamento, documento, relatório, cotação de preços, lista de produtos.

Fonte – cartilha CERT BR [12].

 3.3.4 WORM

“Worm é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas re-

des, enviando cópias de si mesmo de computador para computador” [12].

Worms são diferentes dos vírus, pois não se propagam por meio de ou-

tros programas e sim pela execução direta de suas cópias. A principal diferença é a

velocidade de propagação.

Segundo a cartilha Cert BR [12]:

Worms são notadamente responsáveis por consumir muitos recursos, devi-
do à grande quantidade de cópias de si mesmo que costumam propagar e,
como consequência, podem afetar o desempenho de redes e a utilização de
computadores.

Muitas vezes esse malware infecta o sistema silenciosamente, e com isso

o usuário só percebe problemas quando ocorrem anormalidades no sistema.



 3.3.5 BOT E BOTNET

Bots são programas que buscam vulnerabilidades e falhas no sistema e

softwares instalados no computador, para explorá-las remotamente. Recebem este

nome, pois podem ser programados para realizar tarefas de forma semelhante aos

robôs.

O objetivo principal desse malware é captura de dados sigilosos como se-

nhas de banco e números de cartões de crédito que são enviados ao invasor, po-

dendo também se transformar em um servidor de e-mails se tornando um veículo de

envio de mensagens de spams. “Também pode ser chamado de spam zombie quan-

do o bot instalado o transforma em um servidor de e-mails e o utiliza para o envio de

spam”. [12].

Ainda segundo a cartilha Cert BR [12]:

Bot é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o inva-
sor que permitem que ele seja controlado remotamente. Possui processo de
infecção e propagação similar ao do worm, ou seja, é capaz de se propagar
automaticamente,  explorando  vulnerabilidades  existentes  em  programas
instalados em computadores.

As redes formadas por vários  bots formam as  botnet. De acordo com a

cartilha Cert BR [12], botnet é uma rede formada por centenas ou milhares de com-

putadores zumbis e que permite potencializar as ações danosas executadas pelos

bots.

Os riscos que  os  bots representam para usuários domésticos é menor

que para as grandes empresas, devido ao grande valor das informações de uma

empresa, podendo inutilizar serviços, roubo de dados e prejuízos financeiros.



 3.3.6 SPYWARE

Conforme a CERT BR [12] “Spyware é um programa projetado para moni-

torar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros”.

Existem duas formas de uso, pode ser de forma legítima ou maliciosa:

“Legítimo: quando instalado em um computador  pessoal,  pelo próprio

dono ou com consentimento deste, com o objetivo de verificar se outras pessoas o

estão utilizando de modo abusivo ou não autorizado” [12].

“Malicioso: quando executa ações que podem comprometer a privacida-

de do usuário e a segurança do computador, como monitorar e capturar informações

referentes à navegação do usuário ou inseridas em outros programas (por exemplo,

conta de usuário e senha)” [12].

Existem tipos específicos de spyware são eles: Keylogger, Screenlogger,

Adware:

Keylogger: capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário
no teclado do computador. Sua ativação, em muitos casos, é condicionada
a uma ação prévia do usuário, como o acesso a um site específico de co-
mércio eletrônico ou de Internet Banking [12].

Screenlogger: similar ao keylogger, capaz de armazenar a posição do cur-
sor e a tela apresentada no monitor, nos momentos em que o mouse é cli-
cado, ou a região que circunda a posição onde o mouse é clicado. É bastan-
te utilizado por atacantes para capturar as teclas digitadas pelos usuários
em  teclados  virtuais,  disponíveis  principalmente  em  sites de  Internet
Banking [12].

Adware: projetado especificamente para apresentar propagandas. Pode ser
usado  para  fins  legítimos,  quando  incorporado  a  programas  e  serviços,
como forma de patrocínio ou retorno financeiro para quem desenvolve pro-
gramas livres ou presta serviços gratuitos. Também pode ser usado para
fins maliciosos, quando as propagandas apresentadas são direcionadas, de
acordo com a navegação do usuário e sem que este saiba que tal monitora-
mento está sendo feito [12].



 3.3.7 CAVALO DE TROIA (TROJAN)

Trojans são  backdoors,  normalmente são utilizados quando não há ne-

nhuma falha do sistema a ser explorada, instalam-se na máquina disfarçados de um

programa como jogos ou músicas, abrindo assim brechas para atacantes.

Segundo Assunção [13], “o termo “cavalo de tróia” faz analogia ao cavalo

de madeira que os gregos deram aos troianos, no famoso episódio da guerra de

Tróia.”

O  Trojan  faz utilização das portas TCP ou UDP para receber conexões

externas, com isso o atacante consegue acesso ao prompt de comandos [13].

De acordo com a cartilha CERT BR [12], há diferentes tipos de trojans. Al-

guns destes tipos são:

• Trojan Downloader: instala outros códigos maliciosos, obtidos de sites

na Internet.

• Trojan Dropper: instala outros códigos maliciosos, embutidos no pró-

prio código do trojan.

• Trojan Backdoor: inclui  backdoors, possibilitando o acesso remoto do

atacante ao computador.

• Trojan DoS: instala ferramentas de negação de serviço e as utiliza para

desferir ataques.

• Trojan Destrutivo: altera/apaga arquivos e diretórios, formata o disco

rígido e pode deixar o computador fora de operação.

• Trojan Clicker: redireciona a navegação do usuário para sites específi-

cos, com o objetivo de aumentar a quantidade de acessos a estes sites ou apresen-

tar propagandas.

• Trojan Proxy: instala um servidor de proxy, possibilitando que o compu-

tador seja utilizado para navegação anônima e para envio de spam.

• Trojan Spy: instala programas spyware e os utiliza para coletar informa-

ções sensíveis, como senhas e números de cartão de crédito, e enviá-las ao atacan-

te.



• Trojan Banker ou Bancos: coleta dados bancários do usuário, através

da instalação de programas  spyware que são ativados quando  sites  de  Internet

Banking são acessados. É similar ao Trojan Spy porém com objetivos mais específi-

cos.



 4 ATAQUES RECENTES

Nesse Capítulo serão relatados alguns ataques realizados recentemente.

 4.1 MAIOR ATAQUE DDOS DA HISTÓRIA

Em 05 de março de 2018, aconteceu nos EUA o maior ataque DDoS da

história, que atingiu um site de operadora de telecom americana. Segundo a Arbor

Networks “nada menos que 1,7 Tbps de tráfego tiveram como alvo o  site de uma

operadora de telecom nos Estados Unidos”. Apesar do ataque, a operadora resistiu

e manteve o serviço funcionando.

De acordo com o site Tecmundo [14]:

O ataque não tem precedentes e é um desafio para os sistemas de segu-
rança de empresas e instituições que podem ser alvos de hackers. A ação
foi detectada pelo sistema de dados de ameaças de negação de serviço da
Arbor Networks, que se chama ATLAS que monitora o tráfego na Internet do
mundo inteiro. A maior ameaça já detectada por essa plataforma foi no Bra-
sil, em 2016, registrando tráfego de 650 Gbps [14].

Segundo a Arbor Networks “é necessário que as empresas tomem muito

cuidado e as precauções necessárias de segurança para evitar esses tipos de ata-

ques. Um dos meios é a adoção de atenuadores de DDoS, programas feitos especi-

almente para bloquear esse tipo de ataque” [14].



 4.2 BRECHA NO SITE DA CAIXA ECONÔNOMICA FEDERAL

Em 11 de abril 2018, uma brecha foi encontrada pelo desenvolvedor web

Lincoln Brito, no site da Caixa Econômica Federal, que permitia hackers enganarem

os clientes do banco. Como consequência, muitos clientes poderiam ter suas senhas

e outras informações roubadas, pois segundo Lincoln Brito, “um atacante poderia

usar a URL modificada enviando-a via e-mail ou WhatsApp, por exemplo. Dessa ma-

neira, a vítima acreditaria que o link enviado seria genuíno”. 

Segundo o site Tecmundo [15]:

Uma  vulnerabilidade  no  site da  Caixa  Econômica  Federal  permitia  que
hackers alterassem a URL na barra do domínio. Dessa maneira, códigos
maliciosos poderiam ser injetados e enviados para clientes do banco. Diver-
sos tipos de golpes poderiam ser aplicados com a ação — entre eles, o rou-
bo de todos os dados bancários e pessoais de vítimas [15].

De acordo com o site  Tecmundo, Lincoln Brito entrou em contato com o

banco e não obteve sucesso, então enviou a brecha para o canal de denúncias do

site Tecmundo. A seguir algumas das palavras de Lincoln Brito:

A brecha que descobri permite que o site da Caixa receba código via Query
String e o imprima na tela sem passar antes por sanitização. Aparentemente
afeta somente o Chrome. O sub-domínio afetado é o sifge, usado na emis-
são de certidão de regularidade do FGTS. Para explorar a brecha, coloquei
cada parâmetro em uma linha para visualizar melhor, testando com a variá-
vel VARCEP e adicionando um código HTML que cria um overlay com um
link para o instalador do Teamviewer. Testei no Google Chrome,  Microsoft
Edge, Internet Explorer e Firefox, mas apenas o Chrome permitiu a exibição
do conteúdo [15].



 4.3 INVASÃO DE SISTEMA DE CADEIA

Konrads Voits, um hacker de 27 anos, invadiu o sistema de uma cadeia

Norte Americana, para soltar amigo mais cedo.

Segundo o site Tecmundo [16]:

Voits tentou invadir o sistema de várias formas diferentes. Na primeira de-
las, ele criou uma versão falsa do site da cidade e enviou o link por e-mail
para funcionários do presídio. Era uma tática de engenharia social para ten-
tar fazer com que alguém colocasse suas informações de acesso ao siste-
ma no site falso, entregando login e senha para o hacker. No entanto, o pla-
no não deu certo porque nenhum dos funcionários foi enganado. A segunda
ideia foi mais bem-sucedida, pelo menos a princípio. Ele ligou para os funci-
onários fingindo ser membro da equipe de TI e fez com que eles instalas-
sem uma atualização para o aplicativo que controla o sistema da cadeia. A
atualização não passava de um arquivo infectado que enviou os detalhes
confidenciais dos usuários para Voits [16].

Ainda segundo o  site  Tecmundo, “A invasão foi detectada no momento

em que ele entrou no sistema e modificou a data, embora detalhes de como isso foi

feito não tenham sido divulgados. O FBI foi chamado e logo conseguiu localizar Voi-

ts, que assumiu a culpa. Agora, além de condenado a ficar na prisão até 2025, ele

terá que pagar uma multa de US$ 235.488 (R$ 821.171)” [16].

 4.4 ATAQUE AO MYETHERWALLET

Atualmente,  as  moedas  virtais  têm  sido  alvo  de  muitos  ataques  de

hackers, pois são moedas de difícil rastreamento, preservando a identidade do ata-

cante. Em 24 de abril de 2018, hackers atacaram o serviço MyEtherWallet usando a

técnica do DNS phishing. 

De acordo com o site do G1, “usuários de Ethereum que gerenciam sua

carteira virtual com o serviço MyEtherWallet tiveram suas carteiras esvaziadas, de-

pois que o site foi redirecionado para uma página falsa. Como o serviço exige que o



internauta informe sua chave privada, para obter acesso ao painel de controle, os

golpistas facilmente conseguiram obter acesso às carteiras e desviar ao menos US$

13 mil (cerca de R$ 40 mil) das vítimas” [17].

O ataque funcionou da seguinte forma: Os hackers criaram uma cópia da

página do myetherwallet e desviaram a rota para o site falso, sequestrando o DNS.

Com isso, toda vez que um usuário fazia um acesso ao myetherwallet era redirecio-

nado para a página falsa, onde o atacante coletava suas informações e de posse

dessas informações esvaziavam as carteiras virtuais das vítimas. Esse redireciona-

mento de servidores DNS é uma técnica de invasão que visa minar o sistema de ro-

teamento da Internet. Isso não se deve a falta de segurança do myetherwallet. É de-

vido aos hackers encontrarem vulnerabilidades em servidores DNS voltados para o

público em geral.

“Para fazer o redirecionamento, os hackers criaram uma rota falsa com o

BGP (Border Gateway Protocol). O BGP é usado pelos provedores de Internet para

definir rotas disponíveis para que a comunicação na Internet possa ir de um ponto A

até um ponto B. É como um controle de tráfego da Internet” [17].

Uma possível solução seria os usuários executarem uma cópia local (offli-

ne) do myetherwallet e usarem carteiras de hardware para armazenar suas moedas

virtuais.

 4.5 HACKERS ACESSAM MAIS DE 880 MIL CARTÕES

Atualmente, o número de consumidores de produtos vendidos pela Inter-

net cresceu muito e com isso também as fraudes e roubos. Um exemplo disso foi o

ataque feito por hackers ao site da Expedia, que teve um vazamento de informações

de 880 mil cartões de seus usuários. De posse dessas informações, um hacker pode

clonar os cartões das vítimas, fazer compras em seu nome e até mesmo falsificar

seus documentos.

Empresas com grande volume de dados sigilosos, devem ter mais cuida-

do com a segurança de suas informações para a segurança dos seus usuários. 



Segundo a Expedia,“um invasor pode ter acessado informações pessoais

que foram enviadas para determinadas compras feitas entre 1 de janeiro de 2016 e

22 de dezembro de 2017” [18]. 

Segundo a Orbitz, subsidiária da Expedia, “cerca de 880 mil cartões de

pagamento foram afetados por uma violação de segurança e que hackers podem ter

acessado informações pessoais de seus clientes” [18].

As empresas deveriam ser penalizadas com mais rigor, pois existem va-

zamentos de dados por parte da própria empresa, aonde dados dos usuários são

vendidos para empresas de vendas e até mesmo para candidatos políticos, que de

posse desses dados, são capazes de montar suas campanhas políticas de acordo

com o perfil de cada usuário. Um exemplo disso foi o vazamento de dados de usuá-

rios do Facebook, que de acordo com o site do Exame:

Tudo começou com uma reportagem do jornal americano The New York Ti-
mes, que expôs o compartilhamento indevido de dados de usuários de um
quizz de Facebook com a empresa de consultoria Cambridge Analytica. Ini-
cialmente, o número era de 50 milhões de usuários. Agora, novos dados do
próprio Facebook indicam que a quantidade de pessoas afetadas foi ainda
maior: até 87 milhões de informações pessoais foram parar nas mãos da
empresa, indevidamente. No Twitter, a Cambridge Analytica disse que “li-
cenciou” o uso de dados de 30 milhões de usuários do Facebook, e não de
87 milhões de pessoais. A companhia garante que não usou as informações
para influenciar resultados na eleição presidencial americana de 2016, da
qual Donald Trump saiu como vencedor–com ajuda da Cambridge Analytica
[21].

Os usuários devem ter mais cuidado antes de adquirir alguns tipos de ser-

viços na Internet, procurando sempre sites de empresas confiáveis e de boa reputa-

ção.

 4.6 ATAQUE HACKER AO SITE DO CORINTHIANS

Em 19 de abril de 2018, o  site oficial do Sport Club Corinthians Paulista

sofreu um ataque hacker que o derrubou.

Muitos hackers gostam de se exibir para a comunidade hacker, quebran-

do sistemas para mostrar suas habilidades. Foi o que aconteceu com o site do Co-

rinthians. Um grupo hacker chamado Protowave, invadiu o site deixando-o fora do ar



por algum tempo. Esses tipos de ataque prejudicam muito as organizações, pois

cada segundo que as páginas ficam fora do ar, a empresa ou organização perde di-

nheiro.

“Sport Club Corinthians Paulista, você acaba de cair na hackeada da Pro-

towave”, escreveu o hacker Aj4x durante a invasão do site. “Time com 2 mundiais e

1 libertadores merece ser invadido. Salve a todos os santistas [Sic]” [19]. A seguir é

mostrado na figura 4 a página do Corinthians invadida.

 4.7 SITE DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA É INVADIDO

 Em 12 de abril de 2018 o site da Universidade de Brasília foi invadido por

grupo  hacker inspirado no anime “Naruto”. Nesse anime uma organização secreta

chamada de Akatsuki age na surdina para tentar dominar o mundo.

Figura 4: Página do Corinthians hackeada.



A universidade passava por um momento ruim, pois segundo a direção,

estava com poucas verbas. Protestos estavam sendo feitos, a universidade foi ocu-

pada por  manifestantes  que eram contra  a  Proposta  de  Emenda à  Constituição

(PEC) 55 do governo Michel Temer, que estabeleceu teto para contas públicas nos

próximos 20 anos.

Em face ao exposto, a universidade estava sofrendo protestos inclusive

na forma de ataques virtuais. O grupo hacker “Naruto”, insatisfeito com a universida-

de de Brasília, lançou um ataque contra a universidade. 

Segundo o site do Tecmundo, a página começou a apresentar a mensa-

gem: “por um Ministério da Educação mais justo! Nós queremos ter direito ao orça-

mento prometido e explicações sobre divergência orçamentária! ABAIXO OS COR-

TES!”, com uma menção aos criminosos da série japonesa e palavras nada amisto-

sas ao atual Presidente da República [20].

Ainda segundo o site Tecmundo, “a universidade confirmou oficialmente o

episódio e que retirou o site do ar, mas não detalhou quais sistemas foram atingidos.

Durante a tarde, já havia retornado”. “Vale lembrar que algo parecido aconteceu em

2011 e há uma semana a rede do estabelecimento de ensino ficou fora do ar entre a

manhã até o início da noite — o que foi justificado como ‘manutenção de rotina’”

[20].

Esse ataque é um exemplo de que existem hackers ativistas e idealistas,

que vão contra o governo e sua corrupção.



 5 PREVENÇÃO CONTRA ATAQUES À SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO

Nesse capítulo serão abordadas estratégias para a prevenção de ataques

como: firewall, antivírus e boas práticas em relação a segurança da informação.

 5.1 FIREWALL

Um firewall é um software de segurança da rede que isola a rede interna

da Internet. Ele possui um conjunto de regras de segurança que permitem ou blo-

queiam tráfegos específicos. A seguir é citada a definição de firewall, por dois impor-

tantes autores nesta área:

De acordo com Thomas [23] “um firewall examina o tráfego enquanto ele

entra em uma das suas interfaces e aplica regras ao tráfego, essencialmente, permi-

tindo ou impedindo o tráfego baseado nestas regras”.

De acordo com Kurose [22], “Um firewall é uma combinação de hardware

e software que isola a rede interna de uma organização da Internet em geral, permi-

tindo que alguns pacotes passem e bloqueando outros. Um firewall permite que um

administrador de rede controle o acesso entre o mundo externo e os recursos da

rede que administra, gerenciando o fluxo de tráfego de e para esses recursos.”

Segundo a cartilha CERT BR [12], O firewall pode ser capaz de:

• Registrar as tentativas de acesso aos serviços habilitados no seu compu-

tador;

• Bloquear o envio para terceiros de informações coletadas por invasores e

códigos maliciosos;



• Bloquear as tentativas de invasão e de exploração de vulnerabilidades do

seu computador e possibilitar a identificação das origens destas tentativas;

• Analisar continuamente o conteúdo das conexões, filtrando diversos tipos

de códigos maliciosos e barrando a comunicação entre um invasor e um

código malicioso já instalado;

• Evitar que um código malicioso já instalado seja capaz de se propagar, im-

pedindo que vulnerabilidades em outros computadores sejam exploradas.

A figura 5 apresenta um modelo de rede sem firewall  ligada à Internet e

consequentemente desprotegida, neste modelo a rede está passiva de ataques:

Figura 5: Rede desprotegida.



Na Figura 6 é apresentada a estrutura correta de rede protegida por um

Firewall:

Para proteger a rede das ameaças da Internet, o firewall é um dos méto-

dos mais eficientes. No entanto, um firewall mal configurado não tem função nenhu-

ma na rede, permitindo assim que o tráfego da rede fique sem filtros de pacotes e

que o sistema receba códigos maliciosos.

Figura 6: Filtragem de pacotes realizada por um Firewall.



 5.2 ANTIVÍRUS

De acordo com a cartilha CERT BR [12], “o antivírus é um tipo de ferra-

menta antimalware desenvolvida para detectar, anular e eliminar de um computador

vírus e outros tipos de códigos maliciosos. Pode incluir também a funcionalidade de

firewall pessoal”.

Existem antivírus pagos e gratuitos, a base do antivírus é a mesma nas

duas versões, o que os diferencia é a quantidade de camadas de proteção. Os no-

vos antivírus pagos têm proteção contra: spywares, antispam, inclui firewall próprio e

mecanismos de busca segura. Já os gratuitos têm menos barreiras de proteção, eles

fazem apenas a detecção.

“O método mais comum que um antivírus utiliza para detectar a presença

de um vírus informático é comparar arquivos contra um banco de dados com regis-

tros de vírus. Também é possível detectar atividade maliciosa para identificar vírus

desconhecidos ou imitar arquivos e registrar as atividades realizadas pelos progra-

mas” [24].

Os antivírus possuem um sistema de quarentena, que é uma espécie de

“prisão”, aonde são colocados os arquivos suspeitos, para serem monitorados pelo

antivírus.

De acordo com o site Tecmundo:

Por mais estranho que possa parecer, alguns arquivos podem ser enviados
para uma espécie de “prisão”. A chamada quarentena (ou mover para qua-
rentena) é uma opção que vários antivírus oferecem, em determinados ca-
sos, aos usuários. Programas e aplicativos que têm conduta suspeita, mas,
ainda assim, não são identificados pelo antivírus, podem ser movidos para a
quarentena como uma forma de penalizá-los. Lá eles ficam sob monitora-
mento até que a base de dados seja atualizada e detecte o arquivo como
um vírus [25].

A principal ação a ser tomada pelo usuário é sempre manter a base de

dados do antivírus atualizada, pois é importante para a segurança de nossas infor-

mações. Novas formas de vírus surgem todos os dias, mas com um bom antivírus

atualizado é possível se proteger dessas ameaças cibernéticas.



 5.3 BOAS PRÁTICAS EM RELAÇÃO À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA

EMPRESAS

1. POLÍTICA DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO: é um dos documentos mais

importantes que devem existir em um departamento de T.I. de uma empresa,

seja ela pequena ou grande. É ela que atribui responsabilidades a cada usuá-

rio da empresa e suas atribuições em relação a segurança da informação

com as quais trabalham. De acordo com a ISO 27002 [1], o objetivo da Políti-

ca de segurança da informação é “Prover uma orientação e apoio da direção

para a segurança da informação de acordo com os requisitos do negócio e

com as leis e regulamentações relevantes”.

Política de segurança da informação deve ser revisada com uma

frequência preestabelecida, a fim de não tratar de assuntos obsoletos e, com

isso, ficar ultrapassada. De fato, todo trabalho de segurança deve ser atuali-

zado.

Esta política deve definir:

• o uso da política de senhas; 

•os requisitos das senhas e o controle de acesso;

•deve ser amplamente divulgada em toda a empresa para que os

usuários sejam instruídos de acordo com as normas em vigor;

• estabelecer diretrizes para configuração e instalação de equipa-

mentos na rede;

•definir quem autoriza o acesso;

•definir normas de segurança física e definir ações a serem toma-

das em caso de violação da política [1].

2. CONTROLE DE ACESSO: Tem como objetivo controlar o acesso à informa-

ção. Esse controle deve ser estabelecido, documentado e analisado critica-

mente com base nos requisitos de acesso dos negócios e segurança da infor-

mação.



De acordo com ISO 27002 [1], 

Convém que a política leve em consideração os requisitos de segurança de
aplicações de negócios individuais, identificação de todas as informações
relacionadas às aplicações de negócios e os riscos a que as informações
estão expostas, política para disseminação e autorização da informação, por
exemplo, a necessidade de conhecer princípios e níveis de segurança e a
classificação das informações, consistência entre controle de acesso e po-
líticas de classificação da informação em diferentes sistemas e redes, legis-
lação  pertinente  e  qualquer  obrigação  contratual  relativa  à  proteção  de
acesso para dados ou serviços, perfis de acesso de usuário-padrão para
trabalhos comuns na organização, administração de direitos de acesso em
um ambiente distribuído e conectado à rede que reconhece todos os tipos
de conexões disponíveis, segregação de regras de controle de acesso, por
exemplo, pedido de acesso, autorização de acesso, administração de aces-
so, requisitos para autorização formal de pedidos de acesso, requisitos para
análise crítica  periódica de controles de acesso,  remoção de direitos de
acesso [1]. 

É de suma importância que todos os usuários tenham conhecimen-

to sobre as boas práticas na segurança da informação, antes de terem aces-

so aos recursos computacionais da organização, pois os usuários bem treina-

dos e comprometidos, ainda é a melhor defesa contra os riscos à segurança

da informação.

 5.4 BOAS PRÁTICAS EM RELAÇÃO À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA

USUÁRIOS NÃO TÉCNICOS

O avanço do comércio na  Internet,  o crescimento de várias aplicações

web como, por exemplo: jogos online, sites de filmes e sistemas bancários, tornam o

usuário comum passível de ter seu computador comprometido.

O usuário não técnico também precisa se proteger, tomando alguns cui-

dados listados na sequência:

•  Manter o sistema operacional atualizado: novas ameaças surgem todos os

dias, com isso o usuário deve manter seu sistema operacional e suas aplica-

ções atualizados, tornando assim o sistema mais seguro [26].

• Ter cuidado com as senhas: não divulgar suas senhas para ninguém, pois

são individuais, não escrever uma senha em local público ou de fácil acesso,



criar senhas com mais de oito caracteres e que misture letras maiúsculas, mi-

núsculas, números e caracteres especiais e mudá-las regularmente [26].

• Sempre usar criptografia: manter os arquivos criptografados, principalmente

quando  armazenados  em  notebooks e  mídia  móveis  (como  pendrive,  por

exemplo) [26].

• Tomar cuidado com o e-mail: verificar por meio do antivírus os arquivos re-

cebidos,  mesmo que sejam de fontes confiáveis,  verificar a origem dos e-

mails com anexos duvidosos, desconfiar de arquivos executáveis recebidos e

tomar cuidado ao visualizar imagens armazenadas externamente aos e-mails.

Através desses links, o remetente do e-mail tem a possibilidade de descobrir

a localização do usuário na Internet [26].

• Proteger dados pessoais:  Nunca fornecer informações sensíveis em  sites

desconhecidos e que não possuam o cadeado na barra de endereço do nave-

gador e um informativo de certificado digital [26].

O mais importante para que o usuário se proteja de possíveis ameaças é

o bom senso, como diz Francisco Nina Rente “Bom senso é a melhor forma de lidar

com a Internet”.



 6 CONCLUSÕES

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como

as ameaças à segurança da informação estão crescendo e se tornando um proble-

ma cada vez maior. Por isso a importância do estabelecimento de uma política de

segurança, bem planejada e que traga proteção para estas ameaças. Este estudo

trouxe também informações aos usuários leigos no assunto, fazendo com que os

mesmos se previnam dos ataques com maior eficiência.

Ficou evidente que os sistemas de informações atuais são frágeis e que o

número de ameaças cresce numa velocidade maior do que podem ser tratados, por

esse motivo os profissionais de segurança da informação encontram muitas dificul-

dades para achar meios de deter as várias ameaças que afetam os sistemas compu-

tacionais. Sendo assim é impossível se estabelecer um sistema 100 % seguro e com

isso manter todas as informações seguras. 

Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível aprofundar meus co-

nhecimentos nesta área, isso foi muito importante para a minha vida profissional.

Pretendo futuramente ingressar num curso de MBA em Gestão de Segurança da In-

formação e seguir profissionalmente nessa área.
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