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RESUMO 

 

Brasil como o maior país da América do Sul e dentre as Top 10 economias do mundo 

chama a atenção para ataques e ameaças digitais sofisticados. Os riscos de segurança da 

informação estão evoluindo e se intensificando, mas de acordo com pesquisas recentes 

efetuadas em empresas públicas e privadas do Brasil demonstram que as estratégias de 

segurança – basicamente baseada em conformidade ou aquisição de tecnologias 

fundamentais – não acompanham essa evolução.  

O crescimento de ameaças está diretamente relacionado ao número de lares brasileiros 

conectados à internet, que chegou a 32,3 milhões de domicílios em 2014. Pela primeira 

vez, 50% do total das casas estão conectadas, mostra a pesquisa TIC Domicílios 2014, 

realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (Cetic.br). 

O objetivo desta monografia é avaliar e descrever como organizações – especialmente 

brasileiras – adotam práticas para impedir a entrada de ameaças digitais e combater o 

cibercrime.  

As pesquisas e questões aprofundadas nesta monografia sugerem a necessidade de uma 

nova abordagem para prevenção e combate às ameaças digitais. O intuito é difundir os 

principais desafios de segurança que indivíduos e organizações precisam lidar, e assim 

ajudar a mapear os pontos serem desenvolvidos para o aprimoramento da segurança da 

informação.  

 

Palavra-chave: Informação, Segurança, ciberameaça, risco, ameaça, cibercrime.  
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ABSTRACT 
 

Brazil as the largest country in South America and among the top 10 economies in the 

world draws attention to attacks and sophisticated digital threats. The information 

security risks are evolving and intensifying, but according to recent research carried out 

in public and private companies in Brazil demonstrate that security strategies - primarily 

based on compliance - do not follow this evolution. 

The growing threats is directly related to the number of Brazilian houses connected to 

the Internet, which reached 32.3 million houses in 2014. For the first time, 50% of all 

homes are connected, shows the TIC Households 2014 conducted by Research Center 

on Information and Communication Technologies (Cetic.br). 

The purpose of this paper is to evaluate and describe how organizations - especially 

Brazil - adopt practices to prevent the entry of digital threats and combat cybercrime. 

Research and in-depth questions in this monograph suggest the need for a new approach 

to prevent and combat digital threats. The main objective is to spread the major security 

challenges that individuals and organizations need to address, and so help map the 

points being developed for the improvement of information security. 

 

Key-words: Informatio, Security, cyberthreat,  risk, threats, cybercrime. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

1.1 – Tema 
 

Desde do início da era da informação até o momento atual, a produção de 

informações tomou proporções jamais alcançadas. As decisões estratégicas passaram a 

ser tomadas em sistemas de informação e redes digitais. Houve um aumento 

exponencial dos sistemas da informação em ambientes corporativos e governamentais. 

Além disso o aumento no acesso de usuário à Internet, e criação de dados em formato 

digital permite que informação seja criada, acessada e distribuída em segundos.  

 Com base neste cenário, a segurança da informação deveria estar em foco. Os 

riscos existentes pela falta de uma gestão na segurança da informação estão evoluindo e 

se intensificando, e vão muito além de perdas operacionais como indisponibilidade de 

computadores e sistemas. A medida em que às necessidades do negócio das empresas 

estão mais dependentes da área de Tecnologia da Informação, ações devem ser tomadas 

para reduzir a probabilidade de ataques já que as consequências negativas associadas 

podem ser imensuráveis.  

Pesquisas apontam que o Brasil está embutido fortemente no cibercrime global 

de forma não apenas como vítima, mas também como autor de uma grande variedade de 

ameaças cibernéticas inclusive se fortalecendo em grupos hacktivistas. Enquanto as 

perdas associadas a ameaças cibernéticas, cibercrime e fraudes online aumentam, há 

pouquíssimo debate sobre este tema nos ambientes além das áreas de TI das empresas.   

Considerando a importância estratégica da informação, a sua segurança e a 

crescente no número de incidentes de segurança em empresas públicas e privadas 

apresento no decorrer desta monografia o cenário de ameaças cibernéticas, com um 

olhar especial no território brasileiro. Com o objetivo de avaliar as características das 

ciberameaças no Brasil, esse trabalho procura abordar seus principais aspectos, 

apresentando além de estudos de caso estratégias de prevenção e boas práticas que 

possam nortear as organizações públicas e privadas nos seus passos para 

amadurecimento na gestão da segurança da informação.  
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1.2 – Delimitação 

 

Cenário de ciberameaças, evolução, tecnologias e boas práticas adotadas no 

cenário corporativo no Brasil e no mundo com um enfoque especial nos desafios de 

acordo com eventos notórios ocorridos especialmente no período de 2013 à 2016.  

 

1.3 – Justificativa 
 

Grande maioria dos usuários de tecnologia ainda acredita que não são 

necessárias medidas de segurança nas operações simples do dia a dia como: leitura de e-

mails, acesso à internet ou até compras online. Os usuários mais atentos adotam 

medidas simplistas e ineficazes na tentativa de garantir a sua segurança, estas 

características, aliada a uma tardia legislação brasileira para crimes digitais podemos 

prever o aumento do cibercrime. Além disso, existe certa lentidão em alcançar maiores 

níveis de maturidade nas empresas para impedir (ou em muitos casos responder 

rapidamente) que uma ameaça ou ataque cause algum dano.   

Embora medidas sejam tomadas no intuito de promover segurança da 

informação, a questão em geral é muito mais complexa do que parece. Pesquisas 

recentes efetuadas em empresas públicas e privadas do Brasil demonstram que as 

estratégias de segurança – basicamente baseada em conformidade – não acompanham a 

evolução e sofisticação dos ataques.  

O CERT.br  é o Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança para a Internet 

brasileira, mantido pelo NIC.br, do Comitê Gestor da Internet no Brasil. É responsável 

por tratar incidentes de segurança em computadores que envolvam redes conectadas à 

Internet brasileira. Este atua como um ponto central para notificações de incidentes de 

segurança no Brasil, provendo a coordenação e o apoio no processo de resposta a 

incidentes. Estas notificações são voluntárias e refletem os incidentes ocorridos em 

redes que espontaneamente os notificaram ao CERT.br 

 

http://www.nic.br/
http://www.cgi.br/
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Figura 1: Total de Incidentes de segurança relatados ao CERT.br por ano 

Fonte: CERT.br (2016) 

 

Outras pesquisas demonstram um aumento expressivo dos incidentes de segurança no 

Brasil, é o caso da pesquisa realizada pela PWC PricewaterhouseCoopers uma rede 

global de firmas separadas e independentes que trabalham de forma integrada na 

prestação de serviços de Assessoria Tributária e Empresarial e de Auditoria.  A pesquisa 

realizada em 2015 em todo o mundo reportou, o número médio de incidentes de 

segurança reportados nos últimos 12 meses aumentou em 274% no Brasil, muito 

superior aos 38% de aumento na média global. 

 

1.4 – Objetivos 
 

O objetivo geral deste trabalho é demonstrar as ameaças digitais que mais 

afetam o mundo e especialmente o Brasil, as respostas legais para o cibercrime, avaliar 

e descrever como organizações adotam práticas para impedir a entrada e combater as 

ameaças digitais. Além de fornecer recomendações e boas práticas de acordo com a 

avaliação de vários especialistas na area.  
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1.5 – Metodologia 
 

Foram realizadas pesquisas sobre o tema, buscando informações em livros, 

apostilas, artigos e pela Internet, etc. O estudo apresentado tem como base pesquisas 

realizadas ao longo de 2013 a 2016 por diversas instituições ligadas a Segurança da 

Informação como, por exemplo: O CERT.br, o NIC.br, fabricantes de soluções de 

segurança como Trend Micro, Karspersky, Symantec. Empresas independentes, Intitutos  

e escolas ligadas a Segurança da Informação como: IBM, Gartner, Clavis, Real Protect, 

HP, Ponemon Institute, PWC, ISACA, entre outras.  

Além disso, foi levado em consideração a opinião de vários especialistas na area 

de Segurança da Informação, que expressam suas opiniões pessoais sobre o cenário de 

ameças, legislações envolvidas e boas práticas recomendadas para o amadurecimento da 

segurança da informação no ambiente corporativo brasileiro.  

 

1.6 – Descrição 
 

Após a explanação da introdução, delimitação, justificativa, objetivos e 

metodologia apresentados até aqui, no capítulo 2 serão apresentados, conceitos 

fundamentais sobre a segurança da informação, ameaças populares no Brasil. O capitulo 

3 apresenta o cenário desafiador da segurança da informação com ataques de grande 

repercussão na mídia, vulnerabilidades críticas identificadas nos últimos anos além de 

novas características das ameaças digitais e o cibercrime, destacando ainda o  

Marco Civil da Internet e a lei 12.737 para crimes digitais. As alternativas e 

recomendações de proteção perante ataques cibernéticos são descritos ao longo do 

capítulo 4 , além de boas práticas para gestores da area. No capítulo 5 será apresentado 

a conclusão.  

 

 

 

 

http://www.nic.br/
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Capítulo 2 

Conceitos de Segurança da Informação  

 

2.1 – A Segurança da Informação 

 

Na última década o Brasil testemunhou um aumento de dez vezes no acesso a 

Internet, com mais da metade de sua população de 200 milhões de pessoas atualmente 

online de acordo com o IBGE. Com este crescimento foi sendo moldado o ambiente 

cibernético no Brasil: com usuários ávidos nas redes sociais, aumento no acesso à 

Internet por smartphones, popularização de serviços financeiros online e aumento no e-

commerce. Por outro lado, o aumento da conectividade associado a uma baixa educação 

-  especialmente digital -  se tornam um solo fértil para que cibercriminosos obtenham 

vantagens da ingenuidade e negligência dos usuários. De acordo com a empresa IBM, 

gigante no setor de tecnologia, todos os dias são criados aproximadamente 2,5 

quintilhões de bytes de dados – e 90% dos dados digitais no mundo de hoje foram 

criados nos últimos dois anos. 

Neste cenário é cada vez mais importante a conscientização e mudança de atitude para 

que este bem tão valioso que é a informação esteja segura.  

 A informação de acordo com o dicionário Aurélio: “Ação de informar ou 

informa-se. / Notícia recebida ou comunicada; informe. / Espécie de investigação a que 

se procede para verificar um fato”. Entre algumas definições, é possível dizer que 

segurança da informação envolve a definição, implementação manutenção e avaliação 

de um sistema coerente de medidas que garantem a integridade, disponibilidade e 

confidencialidade de informações, sejam manuais ou informatizadas.  

A necessidade de segurança da informação exige a criação e adoção de diversas 

políticas e procedimentos. Essas políticas, por sua vez, exigem a implementação de 

diversas práticas de segurança. No entanto, se a cultura e a ética da corporações e das 

pessoas não forem apropriadas, os processos e os procedimentos de segurança das 

informações não serão efetivos.  
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A Norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013, foi projetada para as empresas 

usarem como uma referência na seleção de controles dentro do processo de 

implementação de um sistema de gestão da segurança da informação (SGSI), baseado 

na ABNT NBR ISO/IEC 27001 ou como um documento de orientação para as 

organizações implementarem controles de segurança da informação comumente aceitos. 

De acordo com a Norma, a segurança da informação somente será alcançada pela 

implementação de um conjunto adequado de controles, incluindo políticas, processos, 

procedimentos, estrutura organizacional e funções de software e hardware. Estes 

controles precisam ser estabelecidos, implementados, monitorados, analisados 

criticamente e melhorados, quando necessário, para assegurar que os objetivos do 

negócio e a segurança da informação da organização são atendidos. Por meio da 

aplicação de um processo de gestão de riscos, será possível  desenvolver um sistema de 

gestão da segurança da informação.  

Para maiores esclarecimentos sobre o tema escolhido, a seguir serão abordados alguns 

conceitos importantes que darão uma visão holística, ajudando, assim, na compreensão 

desta monografia. 

A Segurança da Informação, de acordo com Semola (2003, p. 45) pode ser 

definida como uma área do conhecimento dedicada à proteção de ativos da informação 

contra acessos não autorizados, alterações indevidas ou sua indisponibilidade. Ele 

também descreve a segurança da informação como um termo ambíguo, podendo 

assumir dupla interpretação. “Primeiro, porque é uma prática adotada para tornar seguro 

e manter a segurança no ambiente com metodologias e aplicações que visam 

estabelecer: controles, autenticação, autorização e auditorias, como meio que visa 

garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. E segundo, 

porque também é resultado da prática adotada para alcançar o objetivo, característica 

que adquire a informação ao ser alvo de uma prática da segurança com objetivos, 

porque é alcançada por meio de práticas e políticas padronizadas.” Diz Semola. A 

segurança da informação tem como objetivo a preservar os três princípios básicos e 

através deles pode-se ter a real visão da amplitude do desafio para sua implementação e 

manutenção.  
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Figura 2.1: Os três pilares da Segurança da Informação 

 
 

a. Confidencialidade: visa manter informações sigilosas fora do alcance de 

pessoas não autorizadas para a acessá-los. Toda informação deve ser 

protegida de acordo com o grau de sigilo de seu conteúdo. Manter a 

confidencialidade pressupõe assegurar que as pessoas não tomem 

conhecimento de informações, de forma proposital ou acidental, sem que 

possuam autorização para tal procedimento. 

 

b. Integridade: Consiste na fidedignidade de informações, ou seja, garantir 

proteção à informação de modificações não autorizadas, imprevistas ou 

não intencionais. Assim, toda informação deve ser mantida na mesma 

condição em que foi disponibilizada pelo seu proprietário. 

 

c. Disponibilidade: Baseia-se na garantia de que as informações estejam 

acessíveis às pessoas e aos processos autorizados, a qualquer momento 

requerido. Ou seja, toda informação gerada ou adquirida deve estar 

disponível aos seus usuários no momento em que eles necessitem dela.  

 

A autora Adriana Beal (2005, p.71) define a Segurança da Informação como “o 

processo de proteger a informação das ameaças para garantir a sua integridade, 

disponibilidade e confidencialidade”. Ela defende ainda que, para garantir a segurança 

das informações deve ser feita uma Análise de Risco que identifique todos os riscos que 

ameacem as informações, apontando soluções que eliminem, minimizem ou transfiram 

os riscos.  
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a. Ameaças são ações de origem humana, que quando são exploradas 

podem gerar vulnerabilidade e produzir ataques, que por sua vez, causam 

incidentes que comprometem as informações, provocando perda de 

confidencialidade, disponibilidade e integridade. As ameaças são todas 

as situações que colocam em causa a Segurança da Informação. Uma 

ameaça pode ser qualquer ação, acontecimento ou entidade que age sobre 

um ativo ou pessoa, através de uma vulnerabilidade e consequentemente 

gera um determinado impacto. 

  

b. Vulnerabilidades pode ser considerada como um ponto fraco que possui 

características inerentes ou falhas que estão associadas a um bem 

material ou a seu ambiente. O que pode permitir um comprometimento 

ao ambiente ou a um dado bem. As vulnerabilidades são desencadeadas 

ou atacadas de forma intencional ou por acontecimento fortuito. Uma 

vulnerabilidade pode ser uma simples fraqueza ou uma série de pontos 

fracos que acabam permitindo uma ou várias ameaças. Uma ameaça usa 

uma ou mais vulnerabilidades para afetar a confidencialidade, a 

integridade e/ou a disponibilidade de um bem. 

 

c. Risco Muito embora existam várias definições em torno da palavra risco. 

Na area de tecnologia da informação, risco, pode ser considerado como 

um impacto negativo motivado pela exploração de uma vulnerabilidade, 

considerando a possibilidade e o impacto da sua ocorrência. O 

pesquisador do NIST, Gary Stoneburner publicou em 2002 a seguinte 

definição "Risk is a function of the likelihood of a given threat-source’s 

exercising a particular potential vulnerability, and the resulting impact 

of that adverse event on the organization.", ou em tradução livre: Risco é 

uma função da probabilidade que uma determinada fonte de ameaças 

exerça uma potencial vulnerabilidade particular, e o impacto resulte em 

um evento adverso sobre a organização. 
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d. Gerenciamento de Riscos: É todo o processo da transformação de uma 

ameaça em risco e as medidas de segurança. A gestão de risco é um 

processo contínuo, no qual os riscos são identificados, examinados e 

reduzidos a um nível aceitável. Em grandes empresas, a responsabilidade 

de acompanhar este processo é realizada por um especialista em 

segurança da informação, como um Information Security Officer (ISO) 

ou Chief Information Security Officer (CISO). 

 

e. Conformidade: Pode ser descrito como rastreabilidade, obrigatoriedade, 

flexibilidade, tolerância e dedicação. Os responsáveis por isso em uma 

organização é observar os regulamentos internos como, as leis do país e a 

exisgências da legislação e regulamentos locais. Conformidade não 

envolve apenas atendimento da legislação e normas internas, mas 

também o papel que eles desempenham.  Vários órgãos de padronização 

na União Européia e internacional têm adotado essa norma padrão ISO.  

 

De acordo com a ISO 27002, a análise de risco produz uma lista de ameaças, 

riscos e classificam sua importância. É importante analisar cada ameaça grave e 

encontrar uma ou mais medidas que podem reduzir essa ameaças. As medidas podem 

ser destinadas a reduzir a probabilidade do evento ocorrer, para minimizar as 

consequencias e etc. As medidas de redução de riscos podem ser classificadas em tipos: 

Prevenção, Detecção, Repressão, Correção, Seguros e Aceitação.  
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2.2 – Amplitude da Segurança da informação 

 
A segurança da informação engloba aspectos de defesa de redes e de sistemas de 

forma abrangente contra invasores de várias naturezas. Ela envolve aspectos 

tecnológicos, humanos, processuais, legislativos, além dos aspectos de negócios. Isso 

significa que a segurança da informação não está limitada a apenas tecnologias ou 

sistemas de informação. A todo instante os negócios, seus processos e ativos físicos, 

tecnológicos e humanos são alvo de tentativas de ameaças de todo tipo, buscam 

identificar um ponto fraco que possa ser explorado, ou uma vulnerabilidade capaz de 

potencializar sua ação. Quando essa possibilidade ou brecha aparece, a quebra de 

segurança é consumada, e chamada de incidentes de segurança. O CERT.br define um 

Incidente de Segurança como: Qualquer evento adverso, confirmado ou sob suspeita, 

relacionado à segurança de sistemas de computação ou de redes de computadores. 

Para Schneier (2001), "as ameaças do mundo digital espelham as ameaças no mundo 

físico. Se o desfalque é uma ameaça, então o desfalque digital também é uma ameaça. 

Se os bancos físicos são roubados, então os bancos digitais serão roubados." O crime no 

ciberespaço inclui tudo o que se pode esperar do mundo físico: roubo, extorsão, 

vandalismo, exploração, jogos, fraudes, sequestros, etc. 

Para Sêmola (2003), a gestão da segurança da informação pode ser classificada 

em três aspectos: tecnológicos, físicos e humanos. No início da década de 90 as 

organizações preocupam-se exclusivamente com os aspectos tecnológicos (redes, 

computadores, vírus, hackers, Internet) e desvalorizavam outros aspectos como - físicos 

e humanos - tão importantes e relevantes para a segurança do negócio quanto os 

aspectos tecnológicos. Atualmente percebemos um amadurecimento em relação a 

camada física com o surgimento de grande data-centers e uma evolução incipiente no 

aspecto humano de valorização da informação e preocupação especialmente em relação 

a confidencialidade  

A engenharia social, invasão que explora características humanas como a boa vontade, a 

confiança ou a ingenuidade, pode fazer com que uma empresa sofra um incidente de 

segurança. A engenharia social é o exemplo que demonstra claramente que a 



 

 

11 

abrangência da segurança digital vai além de “softwares” e “hardwares”. Demonstra que 

esta pode envolver desde uma característica humana dentre outros que envolve as 

relações interpessoais, a empresa, seus funcionários e o sistema até a parte física do 

computador e seus programas. Assim, as tecnologias por si só não irão resolvem 

problemas de engenharia social, que irá requerer um trabalho de conscientização dos 

usuários para evitar riscos envolvidos com ações dessa natureza. Mesmo considerando 

apenas os aspectos tecnológicos, diversas camadas existem também e devem ser 

consideradas.  

 

2.3 – Invasões: Invasores e Motivações  

 O tópico sobre invasores e motivação requer primeiramente que se fale sobre os 

perfis de autores dos diversos tipos de ataques. De uma maneira simplista, todos os 

ataques ou incidentes de segurança, são associados a um ator conhecido como Hacker. 

Em termos linguísticos a palavra é formada a partir do verbo danificar ou cortar mais o 

morfema ‘er’ que por sua vez transforma um verbo em um nome (em inglês to 

hack+er). A forma “hacker” por sua vez é uma gíria utilizada para designar uma pessoa 

ou usuário de computadores que é hábil e entusiasta na área da computação. Na 

Informática, Hacker é um termo genérico para representar a pessoa que realiza uma 

invasão a um sistema computacional ou uma pessoa que desenvolve uma forma de 

burlar a segurança disposta no sistema. Essa definição pode variar de acordo com os 

autores, pois alguns defendem que somente os crackers efetuam atividades ilegais. 

Neste trabalho serão apresentadas algumas características para que possa ser mais 

explorado as motivações destes atores. O termo Hacker será adotado ao longo deste 

trabalho, independente se o feito do autor causa dano, é ilegal ou não.  
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Atacante Perfil/Características Motivações 

Hacker 
Profundo conhecedor de sistemas 
operacionais e linguagem de 
programação 

Desafiar sua própria capacidade.  

Cracker 
Profunda capacidade técnica, porém 
sem ética 

Obter ganhos, mesmo que seja de 
forma ilegal.   

Hacktivista 
Grupo que pode estar espalhado por 
todo o mundo e se une por uma 
causa.  

Usam ataques como forma de 
protestar contra governos ou 
empresas promovendo ideias 
quanto à liberdade política, 
liberdade de expressão, direitos 
humanos ou informação ética 

Insiders 

Pessoas com acesso autorizado a 
informação. Pode ser um 
funcionário de uma empresa, ou um 
terceirizado com privilégios.  

Prejudicar pessoa ou empresa onde 
trabalho divulgando ou vendendo 
informações sigilosas 

White hat 
Profissionais da area de segurança 
da informação 

São contratados para identificar 
questões ligadas a segurança das 
empresas.  

Phreakers 
Profunda capacidade técnica, sem 
ética 

O objetivo é tentar tirar proveito da 
linha de terceiro fazendo uso 
indiscriminado e sem pagar nada por 
isso. Invadem celulares, clonar 
linhas, burlar ou interceptar ligações 
de telefonia IP, dentre outras 
atividade. 

Tabela 1: Diferentes perfis de atacantes 

O quadro demonstra que não são apenas os hackers que causam problemas de segurança 

em sistemas. Muitas vezes os funcionários de uma empresa, com acesso autorizado 

podem causar danos como venda de informações confidenciais. Além disso, vê-se, 

desde 2013 no Brasil um crescimento com ataques direcionados a órgãos do governo 

como forma de protesto. Na seção a seguir serão descritos alguns tipos de ataques que 

mais ocorrem no Brasil nos últimos anos.  
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2.4 – Conjuntos de Ameaças e ataques populares no Brasil 

 
Os sistemas de informação podem sofrer ataques de diversos tipos, causados por 

autores com diferentes propósitos conforme descrito no tópico anterior. As 

consequencias destes ataques podem ser desde uma simples perda de produtividade, 

onde será necessário restaurar um sistema ou equipamento, ou até a perda de reputação 

no mercado que esta será um perda intangível. É importante ressaltar que os prejuízos 

dependem do valor da informação “perdida”. A seção a seguir relata os principais 

grupos de ameaças e ataques no Brasil, com o objetivo de apresentar suas 

características. Para facilitar o entendimento, o cibercrime foi dividido em dois grupos: 

tradicional e complexo. A seguir suas características:  

 

A. Cibercrime Tradicional: Forma mais generalizada de cibercrime no mundo 

definidos pela União Internacional de Telecomunicações como  atividades em 

que os computadores ou redes são utilizados como ferramentas, metas ou 

lugares para fins criminosos. UIT estabelece cinco categorias: 1) infrações 

contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade de computador de 

dados ou sistemas; 2) infrações relacionadas com o conteúdo; 3) infrações 

relacionadas com o computador; 4) por direitos autorais e crimes relacionados 

com marcas; e 5) cibercrime complexo ou combinados que será no grupo a 

seguir .  

 

De acordo com o CERT.BR, os principais tipos de incidentes reportados no 

Brasil que estão ligados ao cibercrime tradicional, são:  

 WORM: notificações de atividades maliciosas relacionadas com o 

processo automatizado de propagação de códigos maliciosos na rede. 

 DOS ( Denial of Service): notificações de ataques de negação de serviço, 

onde o atacante utiliza um computador ou um conjunto de computadores 

para tirar de operação um serviço, computador ou rede. 

 WEB: um caso particular de ataque visando especificamente o 

comprometimento de servidores Web ou desfigurações de páginas na 

Internet. 
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 SCAN: notificações de varreduras em redes de computadores, com o 

intuito de identificar quais computadores estão ativos e quais serviços 

estão sendo disponibilizados por eles. É amplamente utilizado por 

atacantes para identificar potenciais alvos, pois permite associar 

possíveis vulnerabilidades aos serviços habilitados em um computador. 

 FRAUDE: segundo o Dicionário Houaiss, é "qualquer ato ardiloso, 

enganoso, de má-fé, com intuito de lesar ou ludibriar outrem, ou de não 

cumprir determinado dever; logro". Esta categoria engloba as 

notificações de tentativas de fraude 

 

 

Figura 2.3: Incidentes resposrtados (Tipos de ataques acumulado) Janeiro à 

Dezembro de 2015. Fonte: Cert.br 

 

B. Cibercrime Complexo:  Este expande a categoria 5 da UIT, pois relaciona o 

cibercrime composto / complexo, ou seja, podem ser abrangidos por mais de 

uma categoria de cibercrime convencional. Estes podem ser: 1) Ciber-

terrorismo; 2) ciber-guerra; 3) ataques contra infraestrutura crítica como sistema 

de fornecimento de energia e abastecimento de água; 4) ciberespionagem e 5) 

Hacktivismo.   
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Muito embora tenhamos poucas evidências no Brasil relacionados a espionagem, 

ciberterrorismo ou ciberguerra, nosso país está ativamente envolvido em ações 

hacktivistas. Não há clara compreensão da extensão dos danos físicos e econômicos 

causados por hacktivistas, seja como resultado de governo ou ataques de negação de 

serviço (DDoS). Ao que parece, a maior preocupação para as autoridades é sem dúvida 

o roubo e compartilhamento de informações sigilosas.  

O grupo Anonymous, auto-declarado como hacktivistas, se tornou notório e alcançou 

cobertura na mídia nos últimos anos. Eles se colocam contra: a censura na internet, 

manipulação generalizada de informações por parte das autoridades, combatem todas as 

formas de centralização de poder e verticalização e colocam em exposição dados de 

empresas ou pessoas que causaram algum malefício a sociedade. O Anonymous declara 

que mantém suas operações abertas aos usuários interessados em contribuir para 

expressar a importância política do anonimato. Em suma, o Anonymous se posiciona em 

uma bandeira utilizada largamente por indivíduos e grupos que organizam formas 

coletivas de ação.  Existem relatos e evidências que demonstram a atuação do 

Anonymous, inclusive em órgão públicos. Atualmente o grupo se posiciona fortemente 

em duas causas: 1) Fim da franquia de dados na internet,  2) Contra os gastos excessivos 

do dinheiro público para Jogos Olimpicos nos Brasil.  
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Figura 2.4: Ataque ao site da Anatel associado ao grupo Hacktivista Anonymous 

Fonte: G1, Globo.com  
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Figura 2.5: Ataque ao site do governo sobre as Olimpíadas é associado ao grupo 

Hacktivista Anonymous.  

Fonte: G1, Globo.com  

 

 

Figura 2.6: Anonymous inicia a #OpOlympicHacking e ataca sites relacionados a 

olimpíadas.  

Fonte: CBSI – Comunidade Brasileira de Sistema de Informação 
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Capítulo 3 

Desafios da Segurança da Informação 

 

Um grande desafio para os governos e empresas é antecipar e rastrear ameaças 

cibernéticas. Identificar se estas ameaças estão ativas em seus ambientes,   entender os 

riscos, além de tentar determinar quando e onde estão mais sucetíveis a serem atacados.   

É necessária uma tratativa ampla, para amadurecimento da gestão de segurança 

da informação nas instituições corporativas, educacionais e governamentais. Além de 

informar os usuários sobre os aspectos de ameaças cibernéticas, para que possam evitar 

riscos e reconhecer os danos que uma atitude negligente no acesso ao mundo virtual 

pode causar. Na próxima seção serão apresentados alguns incidentes críticos que 

ocorreram nos últimos anos e em seguida alguns obstáculos para o amadurecimento em 

relação a segurança das informações no ambiente corporativo brasileiro.  

 

3.1 – Cenário desafiador da segurança da informação entre 2013 e 

2016 

 
Se há uma coisa que pode ser afirmada com absoluta certeza sobre o cenário de ameaças 

global é que ele está em constante mudança. Isto pode ser visto claramente em diversas 

pesquisas e notícias de 2013 até o momento.  
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Figura3.1: Linha do tempo notórios eventos segurança da Informação  

Fonte: Trend Micro 

 

 

3.1.2 – Ataques com grande repercussão na mídia  

 

O ano de 2013 foi marcado por grandes violações de segurança de âmbito 

internacional. É importante destacar que no Brasil as empresas não são obrigadas a 

informar publicamente quando é vítima de um ataque, fraude, ou sofreu um incidente de 

segurança. Esta falta de obrigatoriedade de publicar estas informações, cria uma falsa 

sensação que estes grandes ataques, fraudes e roubo de informações só ocorrem em 

outros países. Em função disto, é quase impossível associar os incidentes de segurança 

relatados com as vítimas. As empresas brasileiras mantém estas informações em sigilo 

para que isso não repercuta negativamente em sua reputação.  

 

 Para fins didáticos, serão destacados incidentes de segurança declarados publicamente 

para que seja possível ter noção da proporção do dano causado por incidentes como os a 

seguir:  
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Caso Adobe 

Em outubro de 2013, a Adobe, produtora de softwares utilizados em larga escala 

como Photoshop, Firework e Flash, anunciou que foi vítima de um sério vazamento de 

dados sensíveis de seus servidores. Hackers conseguiram roubar o código fonte dos 

softwares e os dados dos cartões de crédito de milhares de clientes.  Segundo a 

consultoria de segurança Krebs, que opera em conjunto com a Adobe na investigação 

do ataque, o grupo de criminosos é originário da Rússia e teve motivação financeira. 

Foram roubados aproximadamente 152 milhões de informações de usuários.  

Caso Target  

Em dezembro de 2013 a empresa Target, segunda maior varejista dos Estados 

Unidos da América, sofreu um ataque que gerou o vazamento de 110 milhões de 

números de cartões de crédito, senhas e dados pessoais. Este sem dúvida é um dos casos 

mais conhecidos e comentados dos últimos anos, não apenas pelos sérios problemas à 

imagem e aos negócios da Target, mas pelos fatos da empresa ter sofrido este ataque 

devido a falha de segurança em uma empresa parceira. Os hackers responsáveis pela 

quebra de segurança obtiveram o acesso a partir de e-mails enviados a Fazio 

Mechanical, uma das companhias afiliadas à Target. Utilizando malwares, eles 

conseguiram copiar a base de dados da rede e disponibilizaram as informações na 

internet.  

 

Caso Ubisoft  

Nada menos do que a terceira maior desenvolvedora de jogos do mundo teve sua 

base de dados invadida em julho de 2013. Segundo a empresa, os hackers tiveram 

acesso a um banco de dados de 58 milhões de usuários. Nomes dos usuários, endereços 

de e-mail e senhas criptografadas foram ilegalmente acessadas.  
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  3.1.3 – Vulnerabilidade críticas identificadas  

 

Muito embora os ataques hackers não tenham sido menos relevantes 2014 - 

tivemos casos de vazamentos na Sony Pictures, Home Depot e JP Morgan Chase -  o 

grande marco referente a segurança da Informação foi a descoberta de várias 

vulnerabilidades na área do software/serviços. Algumas dessas vulnerabilidades tiveram 

um grande impacto em toda a Internet.   

 

Heartlbeed 

Em abril de 2014 pesquisadores do Google divulgaram uma falha no OpenSSL, 

identificada como CVE-2014-0160, o bug, também conhecido como Heartbleed, 

permite que criminosos compreendam as informações encriptadas por meio do 

OpenSSL. A informação que trafega na internet percorre um longo caminho entre o 

emissor e o receptor, a função do OpenSSL é encriptar essa informação de forma que, se 

ela for interceptada no meio do trajeto, ela não pode ser compreendida, como se 

estivesse trafegando dentro de um cofre seguro. O bug Heartbleed, uma falha grave no 

algorítimo do OpenSSL, permite que o criminoso consiga compreender a informação 

caso a intercepte. Com o ataque, seria possível vazar e-mails, senhas, números de cartão 

de crédito e outras informações de sites HTTPS que, em teoria, mantêm os dados 

seguros transferindo-os de maneira criptografada entre o servidor e o usuário. Se o 

ataque for realizado repetidamente, chaves de criptografia dos serviços poderiam ser 

obtidas para enganar usuários com páginas que parecem confiáveis, mas que no fundo 

estão silenciosamente roubando dados. Na época a falha afetou grandes serviços, como 

Yahoo, Flickr, Steam, XDA Developers, StackOverflow e Tumblr. 

 

ShellShock  

Em setembro de 2014 foi divulgado uma falha de segurança grave no Bash, 

interpretador de comandos bastante usado em sistemas operacionais baseados em Unix. 

O Bash é o shell padrão em muitos sistemas operacionais baseados em Unix, o que 

inclui distribuições Linux e o OSX. Quando explorada, a falha permite que um código 

malicioso seja executado assim que o shell é aberto, o que deixa a máquina exposta a 

uma série de ataques.  
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 Poodle  

Em outubro de 2014 o Google anunciou a descoberta de uma vulnerabilidade no 

protocolo SSL 3.0. Chamada de POODLE (Padding Oracle On Downgraded Legacy 

Encryption). Segundo o especialista que identificou a vulnerabilidade, Bodo Möller, o  

POODLE explora características de compatibilidade de algumas implementações do 

TLS (protocolo de proteção mais atual e seguro) que permitem a comunicação com 

servidores que ainda utilizam o SSL 3.0, uma versão bastante antiga e, portanto, muito 

mais suscetível a falhas. Um invasor pode forçar estes serviços a usarem SSL 3.0 para 

se conectar a um computador. Em seguida, a criptografia da comunicação pode ser 

quebrada, facilitando a interceptação ou até mesmo a alteração de cookies e outros 

dados inerentes à conexão. Como consequência, os dados confidenciais do usuário ou 

da aplicação acabam ficando expostos. 

 

 

3.1.4 – Advanced Persistent Threats e Cybercrime-as-a-service 

 

Em 2015 é possível perceber a evolução do cibercrimes com táticas de ataque 

avançado e direcionado. São a APT’s, conhecidos como Advanced Persistent Threat ou 

em tradução livre, ameaças avançadas persistentes. Que são técnicas de explorações 

personalizadas que visam ganhar acesso a um alvo específico, coletar e extrair 

informações durante um longo período. As APTs ficaram em evidência em manchetes 

o que destacou a falha de segurança de muitas grandes empresas como RSA, Google, 

NASA, The New York Times e o Governo iraniano. Estes sofreram violações de 

segurança devido a APTs.  

Seguindo a definição do NIST, uma APT é: “Um adversário que possui níveis 

sofisticados de especialização e recursos significativos que permitem criar 

oportunidades para atingir os seus objetivos, utilizando vários vetores de ataque (por 

exemplo, cibernético, físico e dissimulação). Estes objetivos incluem, normalmente, 

estabelecer e ampliar posições consolidadas dentro da infraestrutura de tecnologia da 

informação das organizações alvo para fins de extrair informação, prejudicando ou 

impedindo os aspectos críticos de uma missão, programa ou organização; ou 

posicionar-se para atingir estes objetivos no futuro. A ameaça persistente avançada: 
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persegue seus objetivos repetidamente por um longo período de tempo; adapta-se 

aos esforços dos defensores para resistir a eles; e está determinada a manter o nível 

de interação necessário para executar os seus objetivos.” 

A detecção de uma APT é muito difícil pois conta com técnicas variadas e muitas 

vezes personalizadas que visam um resultado bem específico, ou seja, muitas não são 

contempladas nas assinaturas de soluções de segurança. Após o acesso do atacante no 

ambiente interno, ele procura outras formas de se espalhar pela rede, tornando ainda 

mais desafiadora sua eliminação em caso de descoberta.  De acordo com Marcos 

Ferreira, especialista em Segurança da Informação na TrustSign, detectar ataques APT é 

uma tarefa extremamente desafiadora e difícil, uma vez que os atacantes investem muito 

tempo para tornar esses ataques invisíveis e difíceis de serem detectados.  

Além disso o mercado conhecido como cybercrime-as-a-service avançou. 

Através deste mercado um criminoso cibernético não precisa de um conhecimento 

extraordinário de tecnologia ou até mesmo de equipamentos sofisticados para realizar 

um ataque. Este mercado que vem ganhando força desde 2013 vende serviços de crimes 

cibernéticos e disponibiliza para qualquer pessoa ferramentas para realização de 

ataques.  

Há uma infinidade de serviços disponíveis para o candidato a cibercriminoso. A 

maioria destes serviços são claramente administrados por cibercriminosos. São serviços 

como Cybercrime Infrastructure-as-a-Service, ou ainda, Hacking-as-a-Service. Esses 

serviços disponibilizam uma série de ferramentas e infraestrutura para que um aspirante 

a cibercriminoso tenha facilidades que antes somente um hacker com grande habilidade 

técnica poderia executar. São botnets alugadas, malwares, kits de exploração, 

informações de cartão de crédito, software de zero-day (onde nenhum patch está 

disponível) para diversos sistemas operacionais. Existem ainda infraestrutura completa 

para ser alugada e assim permitir a execução de ataques DDoS.  

De acordo com  Fabio Assolini, autor da pesquisa “Submundo cibernético no 

Brasil” e analista sênior de segurança da Equipe de Pesquisa e Análise Global (GReAT) 

da Kaspersky Lab:  “Há muitas campanhas criminosas voltadas especialmente para os 

brasileiros. Além disso, a legislação nacional é muito vaga em relação à crimes digitais. 

Se você une tudo isto ao vasto comércio de produtos e serviços entre criminosos locais, 

nota o quanto a realidade digital brasileira pode se tornar complexa para empresas que 

não contam com especialistas em segurança de TI no País”.  Este estudo revela a vida 
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secreta dos cibercriminosos daqui e classifica o País como um dos mais perigosos para 

os usuários digitais, principalmente por conta de ataques maliciosos específicos que 

roubam dinheiro e dados privados. A cooperação internacional com grupos criminosos 

da Europa Oriental também contribui para a evolução do malware nacional. 

Alguns criminosos abriram lojas na web para vender seus produtos e promover 

os seus serviços de uma maneira mais amigável. Nestas lojas é possível comprar 

criptografadores, serviços de hospedagem, serviços de codificação para novos Trojans, 

etc. Esse foi o propósito do "BlackStore" (agora offline) de acordo com relatorio 

publicado por Fabio Assolini.  

 

Figura 3.1.4: BlackStore, venda de ferramentas e infraestrtutura maliciosas 

Fonte: Kaspersky Lab 

 

De acordo com uma pesquisa realizada no Brasil pela empresa Japonesa de 

tecnologia - Trend Micro -  o cenário de ameaças é preocupante, pois nos últimos anos o 
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Brasil ganhou destaque na fabricação e exportação de Trojan bancários e atualmente o 

Brasil vem ganhando notoriedade também neste mercado de cybercrime-as-a-service. 

 

 

 

 

Figura 3.3: Post de propaganda na deep web para venda de Proxy KeyLogger  

Fonte: Trend Micro 

Os cibercriminosos no Brasil também oferecem cursos de programação para os 

aspirantes a hacker. Além de introdução a Deep Web e ferramentas por meio de vídeos 

os cibercriminosos oferecem treinamento prático e suporte via skype 24 horas por dia. 

des . 

 

 

Figura 3.4: Local onde aspirantes a cibercriminosos e novatos podem dispor de 

cursos.  

Fonte: Trend Micro 
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3.1.5 – Ransomware 

 

Em 2016, muitos especialistas previam um aumento nos incidentes de segurança 

relacionados a dispositivos móveis (smartphones e tablets) entretanto os incidentes de 

segurança mais alarmantes no Brasil e no mundo tem sido relacionado a Ransomware. 

O Ransomware é uma das ameaças cibernéticas mais similares a um ataque sem meios 

tecnológicos: o sequestro. Em suma, o ransomware é um código malicioso que codifica 

as informações do computador e insere nelas uma série de instruções para que o usuário 

possa recuperar seus arquivos. A vítima, para obter a senha que libera a informação, 

deve pagar ao atacante uma soma de dinheiro, seguindo as informações que ele 

disponibiliza. O ransomware, às vezes, vem na forma de um instalador falso de um 

antivírus e conta com truques de engenharia social para atrair ou amedrontar os 

usuários, levando-os a clicarem em links ou fornecer suas credenciais de conta. Uma 

pessoa pode, sem querer, baixar e instalar um ransomware abrindo um arquivo 

infectado de um e-mail ou site malicioso. A natureza do ataque de ransomware depende 

muito dos motivos do agressor. Essencialmente, o agressor cria um código projetado 

para assumir o controle do computador e sequestrar arquivos. Depois de executado no 

sistema, o ransomware pode travar a tela do computador ou criptografar determinados 

arquivos. 

 

 

Figura 3.1.5: Ciclo de infecção por um Ransomware 

Fonte: Trend Micro 
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No primeiro contexto, o sistema infectado exibirá uma imagem ou notificação 

de tela inteira, impedindo que as vítimas usem seus computadores a menos que o 

resgate seja pago. A mensagem também traz instruções de como os usuários podem 

pagar. No segundo cenário, o agressor dá um limite de tempo para a vítima pagar pelos 

arquivos, documentos, planilhas, e outros importantes arquivos, bloqueados. Porém, 

pagar não garante o acesso ao sistema infectado. Além disso, os sistemas infectados 

correm o risco de ficarem inutilizados porque depois que os arquivos são criptografados 

ferramentas antimalware só conseguem remover a variante do malware do sistema, mas 

ainda deixa os arquivos criptografados inutilizados. 

A quantia do resgate varia, indo de uma quantia mínima até centenas de dólares, 

que é paga através de métodos de pagamento online. O agressor ainda lucra mesmo que 

o resgate seja pequeno porque pode ganhar dinheiro com o número total de 

computadores que infectam. Se o usuário deixar de pagar, o agressor pode criar um 

malware adicional para destruir mais arquivos até que o resgate seja pago. 

O Brasil é o país da América Latina mais afetado pelo Ransomware, seguido por 

Costa Rica, Chile, Argentina e Colômbia. É o que mostra estudo realizado pela 

Kaspersky Lab – em conjunto com a B2B International com mais de 5,5 mil 

especialistas em TI, de 26 países do mundo. Empresas públicas e privadas brasileiras se 

declararam vítimas deste ataque.  

Um ponto importante a ser considerado após a realização de ataques é que os 

atacantes usarão de tecnicas para encobrir todos os procedimentos realizados por eles. 

Algumas técnicas para isso são:  a substituição ou remoção de arquivos de logs, troca de 

arquivos importantes do sistema para o mascaramento de suas atividades ou formatação 

completa do sistema. Esses procedimentos fazem com que tecnologias como sistemas 

de detecção de intrusão, sandboxes e outros similares sejam importantes, bem como 

planos de resposta a incidentes e a forense computacional (o propósito do exame 

forense é a procura e extração de evidências relacionadas com o caso investigado, que 

permitam a formulação de conclusões acerca da infração.), busquem investigar a 

invasão e seus responsáveis. 
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3.2 Novas Tecnologias 

 

No mercado existem uma infinidade de tecnologias para apoiar as empresas na 

redução de riscos. Entretanto, é necessário avaliar bem as necessidades e o orçamento 

disponível para que os investimentos não sejam mal direcionados. Ou seja, é necessário 

efetuar uma pesquisa abrangente no mercado para o investimento na tecnologia 

apropriada, onde o gestor de segurança terá as funcionalidades necessárias com o valor 

orçado. O primeiro passo que as empresas devem se atentar no momento de definir 

quais tecnologias irão investir é na definição de estratégia de segurança que será 

adotada. Ou seja, o que é crítico para o negócio, algumas perguntas podem ajudar o 

gestor a tomar essa decisão:  

 Quais informações são mais importantes para minha empresa?  

 Onde estas informações estão armazenadas?  

 Qual o tempo limite para recuperar essas informações perante uma 

situação de emergencial? 

 Quais os impactos para o negócio caso o sistema ou website saia do ar?  

 Todos os usuários possuem acesso a estas informações?  

 Quais os impactos para o negócio, caso o notebook dos diretores sejam 

roubados?  

 

Ao responder essas e outras perguntas o gestor de segurança poderá mapear suas 

necessidades de tecnologia. A empresa Gartner, líder mundial de consultoria de TI, 

divide as tecnologias de segurança em 3 segmentos:  

Fundamentals, que são produtos base para qualquer empresa tenha o mínimo de 

segurança das suas informações.  

Advanced Tecnologies, que são produtos destinados a empresas com uma 

capacidade maior de investimento e maior maturidade segurança. Produtos que 

aumentam a segurança em diversas camadas da infraestrutura.  

Learn Forwarder, que são produtos de alta tecnologia, muitos recém lançados 

desevolvidos para atender novos cenários de ameaças.  

Para o vice-presidente da Gartner, Neil MacDonald, “As equipes de segurança e 

infraestrutura precisam se adaptar para suportar as demandas emergentes do negócio, e, 

simultaneamente, lidar com o cenário de crescimento de ameaças avançadas.”. Ele 
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também diz que os líderes precisam estar dispostos a encarar e abraçar as novas 

soluções e tecnologias de segurança se pretendem manter um programa de 

gerenciamento de riscos e ameaças efetivo na empresa. 

 É importante ressaltar que, mesmo investindo em tecnologias de ponta, elas não 

substituirão tecnologias fundamentais como antivírus e firewall. 

 
 

Figura 3.2: Diferentes níveis de tecnologia de segurança 

Fonte:  Gartner 

 

A seguir, serão apresentados algumas das novas tecnologias para a detecção e 

prevenção de ameaças e ataques.  

 

 

 3.2.1 Big Data 

 

O conceito Big data, está relacionado a armazenamento de grande volumes de 

dados e maior capacidade de manipulação dos mesmos. Esta não é uma tecnologia 

considerada nova, mas nos últimos anos vem se colocando como uma ferramenta 

poderosa na area de segurança da informação. Levando em consideração os benefícios à 

segurança, é possível dizer que a tecnologia traz consigo significativo aumento na 

capacidade de análise de dados, que pode melhorar a habilidade de detectar ciberataques  

e atividades maliciosas a partir da sintetização e análise de dados históricos e em 

realtime, passando a ter um papel importante na mudança de modelo de segurança da 

informação, tornado-o mais eficaz.  

Muitas empresas estão adotando Big Data para receber, armazenar e 

correlacionar eventos de diversos ativos de TI e Segurança no ambiente corporativo. 

Substituindo o conhecido SIEM (System Information Event management). O grande 

diferecial é a capacidade de manipulação do dados em busca de entendimento do 

comportamento da rede e não apenas usar regra prontas e genéricas como o caso do 
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SIEM tradicional. Desta forma é possível dizer que o Big Data permite diferenciar 

atividades irregulares do movimento normal e, com isso, mudar a postura corporativa 

frente à segurança tornando-a mais eficiente na detecção. Estudos mostram que hoje 

35% dos ciberataques passam despercebidos, enquanto que uma pesquisa recente da 

Cisco mostrou que empresas levam até 200 dias para descobrir que foram atacadas. 

Com um conjunto mais amplo de possíveis vetores de infecção e ataques mais 

inovadores e direcionados a quantidade e os tipos de dados analisados devem ser 

ampliados. Muito se fala sobre o uso de Big Data para se desenvolver uma inteligência 

de segurança onde é possível observas as ameaças conhecidas, conforme informadas 

por sistemas baseados em assinatura e regras, e observar também as ameaças 

desconhecidas, usando análises sobre os comportamentos dos usuários e sistemas.  

Isso irá garantir que a empresa obtenha mais informações de segurança, uma vez 

que, permite que a informações sejam capturadas e analisadas em realtime.  

 

 

3.2.2 Inteligência artificial e User Behaviour Analytics (UBA) 

 

As empresas de hoje enfrentam dois tipos de ameaças principais: os ciberataques 

e ameaças internas ou insiders. Uma vez que o ciberataque consegue acesso confiável a 

um ambiente, é extremamente difícil diferenciar essa atividade da de um usuário 

inofensivo. Já os insiders possuem uma vantagem porque têm acesso confiável a um 

ambiente que as tecnologias de segurança fundamentais dificilmente irão bloquear.  

User behavior Analitics (UBA) ou da tradução livre, analise de comportamento 

de usuário é a capacidade de rastrear , coletar e avaliar dados e atividades do usuário. 

UBA, analisa dados históricos do usuário, incluindo logs de rede de autenticação e essas 

informações podem ser enviadas para um SIEM ou uma solução de Big Data e usa 

tecnologias de machine learning para o desenvolvimento automático de um padrão de 

comportamento. Ou seja, a inteligência artifical por trás desta tecnologia cria um padrão 

de comportamento baseado nos dados históricos de evento e provê para o time de 

especialistas em segurança, informações e alertas sobre comportamentos fora do normal 

que podem ser indicativos de uma ação maliciosa.   

Muito embora esta tecnologia não seja exatamente nova, já é conhecida desde o 

início do ano 2000, atualmente as ferramentas UBA associadas com plataforma Big 

Data, permitiu um avanço significativo na capacidade de determinar um padrão de 
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atividades dos usuários e da rede  e além disso identificar rapidamente desvios destes 

padrões.  

 

 

3.2.3 Threat Intelligence  

 

Threat Intelligence, na tradução, Inteligência de ameaças, também pode ser 

conhecido como cyber threat intelligence  (CTI). A proposta desta tencologia é permitir 

identificação de ameaças emergentes através de feeds externos, obter um ambiente de 

testes confirmando se possíveis comportamento são realmente ameaças através de 

sandbox e apoio nos controles de redes através de criação de políticas automáticas.  

Desta forma será possível identificar vetores que estão sendo explorados por 

ataques atuais além da compreensão do ciclo de um ataque .  

 

 

 

 

Figura 3.2.3: Funcionamento de tecnologia Threat Intelligence 

Fonte: Gartner 
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A proposta desta tecnologia é identificar, analisar e responder, rapidamente às 

ameaças avaliando também  ataques potenciais. Desta formar essa tecnologia apoia na 

compreesão dos riscos das ameaças externas mais comuns e graves, tais como ameaças 

de dia zero e ameaças avançadas persistentes (APTs). Inteligência de ameaças inclui 

informações detalhadas sobre ameaças específicas para ajudar uma organização a se 

proteger dos tipos de ataques que podem trazer maior dano ao negócio.
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3.2.4 Cloud Access Security Broker (CASB) 

 

A adoção de SaaS (Sostware –as –a Service) vem se tornando uma constante nas 

empresas, o que aumenta a frustração das equipes de segurança que buscam visibilidade 

e controle nas aplicações. CASB é uma ferramenta que se localiza entre a infraestrutura 

interna de um empresa e a infraestrutura de um provedor de nuvem. A CASB permite 

que a organização estenda o alcance de suas políticas de segurança para além da sua 

própria infraestrutura interna. CASB provê informação para os profissionais de 

segurança com pontos críticos de controle para a segurança e compliance de serviços 

utilizados na nuvem, em diferentes provedores. As soluções de CASB preenchem os 

gaps existentes nos serviços em nuvem, permitindo que o CSO e as equipes tenham 

visibilidade e controle simultaneamente sobre um número maior de serviços na nuvem. 

O CASB responde a um requerimento crítico dos CSO’s, que é aplicar as políticas, 

monitoramento e gerenciamento de riscos por toda a gama de serviços na nuvem 

utilizados pela empresa. 
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3.3 –  Falta de Legislação 

 

 
A falta de legislação para crimes de espionagem e furto de dados com uma pena 

fortemente punitiva traz como consequência uma pouca valorização em relação a estes 

crimes.  Ainda que existam algumas legislações sobre crimes digitais como a Lei 

12.737/2012 (conhecida como Lei Carolina Dieckmann) e o Marco Civil da Internet, 

estamos bem abaixo do necessário para o efetivo combate às condutas criminosas 

praticadas na internet. Atualmente os crimes digitais são classificados em 

comportamentos que se enquadram na legislação já existente- como difamação, injúria, 

crimes raciais, etc- e que ganharam um novo meio de execução, e em condutas que 

atentam contra a segurança informática. A seguir informações de como a Lei Carolina 

Dickman e o Marco Civil funcionam.  

 

 

3.3.1 – Lei 12.737/2012 – Caroline Dieckman 

 

A Lei Brasileira 12.737/2012, sancionada em 2 de dezembro de 2012 pela 

Presidente Dilma Rousseff, promoveu inclusão dos artigos 154-A e 154-B no Código 

Penal Brasileiro (Decreto-Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940), tipificando os 

chamados delitos ou crimes informáticos.  

 Art. 154-A.  Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede 

de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e 

com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem 

autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar 

vulnerabilidades para obter vantagem ilícita.  Pena - detenção, de 3 (três) 

meses a 1 (um) ano, e multa.   

§ 1o Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, 

vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o 

intuito de permitir a prática da conduta definida no caput.   

§ 2o Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão 

resulta prejuízo econômico.   

§ 3o Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de 

comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dilma_Rousseff
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Decreto-Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1940
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art154a
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industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o 

controle remoto não autorizado do dispositivo invadido:   

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a 

conduta não constitui crime mais grave.   

§ 4o Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a dois terços 

se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, 

a qualquer título, dos dados ou informações obtidas.   

§ 5o Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for 

praticado contra:   

I - Presidente da República, governadores e prefeitos;   

II - Presidente do Supremo Tribunal Federal;   

III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 

Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal ou de Câmara Municipal; ou   

IV - Dirigente máximo da administração direta e indireta federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal.”  

 

 Art. 154-B.  Nos crimes definidos no art. 154-A, somente se procede 

mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a 

administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios ou contra empresas 

concessionárias de serviços públicos.”   

 

A legislação é procedente do Projeto de Lei 2793/2011, apresentado em 29 de 

novembro de 2011, pelo Deputado Paulo Teixeira (PT-SP), que tramitou em regime de 

urgência no Congresso Nacional, em comparação com outros projetos sobre delitos 

informáticos. O Projeto de Lei que derivou da Lei conhecida como “Carolina 

Dieckmann" foi proposto em referência a situação específica experimentada pela atriz, 

em maio de 2011, que supostamente teve trinta e seis fotos copiadas de seu computador 

pessoal, em situação íntima, que acabaram divulgadas na Internet. 

 

A "Lei Carolina Dieckmann" entrou em vigor no dia 02 de abril de 2013. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art154b
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Teixeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Nacional_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolina_Dieckmann
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3.3.2 – Marco Civil da Internet  

 

O Marco Civil da Internet é hoje a lei 12.965/2014, sancionada pela presidente 

Dilma Roussef, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da 

Internet no Brasil.  Os temas tratados pela consulta pública do Marco civil da Internet 

envolveram a proteção dos direitos civis, a garantia e regulação de novas formas de 

negócios baseadas a Internet, assim como diretrizes para os três níveis federativos no 

desenvolvimento da Internet no Brasil.   

Os 32 artigos estabelecem princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da 

internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria:  

 

 Capitulo 2: Dos direitos e garantias dos usuários; 

 Capítulo 3: Da provisão de conexão e de aplicações de internet: 

 Seção I: Da Neutralidade de Rede 

 Seção II: Da Responsabilidade por Danos Decorrentes de 

Conteúdo Gerado por Terceiros 

 Seção IV: Da Requisição Judicial de Registros 

 Capítulo IV: Da atuação do poder público; 

 

É importante ressaltar que o Marco Civil não tem natureza criminal, assim como 

não prevê a regulamentação da internet de forma detalhada. É uma legislação mais de 

princípios do que regulamentadora. Muito embora alguns especialistas em segurança da 

informação e direito digital afirmem que esta lei não configura um grande avanço ao 

que tange uma internet segura, ela impõe obrigações de responsabilidade civil aos 

usuários e provedores, ou seja,  trouxe algumas mudanças positivas, como forçar o 

provedor de Internet a manter as informações do usuário conectado. O Marco Civil 

também regulamentou a responsabilidade do provedor por conteúdo divulgado por 

terceiros.  
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3.4 – Custo da Segurança da Informação 

 

Um dos principais obstáculos para a implementação e desenvolvimento de 

mecanismos de segurança é o seu alto custo. As tecnologias, na maioria das vezes 

desenvolvidas no exterior significam um custo altíssimo para usuários e ainda maior 

para organizações que necessitam proteger as informações. O orçamento das empresas 

para segurança da informação é comumente pequeno ou praticamente inexistente. 

Apesar disso estar mudando aos poucos, como poderá ser visto a seguir, o principal 

ponto a ser considerado é que, os executivos geralmente não têm a visão necessária para 

enxergar a importância de uma boa estratégia de segurança.  Ou seja, em geral as 

empresas possuem duas características em comum: a) os orçamentos de TI/ Segurança 

são apertados e b) os usuários esperam usufruir dos recursos de TI com o máximo de 

performance e confiabilidade.  

De acordo com pesquisa realizada com a Aberdeen Group em 2014, estima-se que o 

orçamento de segurança corresponda a 5 % do orçamento de toda a TI.  Muito embora 

esteja em uma crescente, parece ainda não ser o suficiente para atender todos os 

aspectos da segurança  

Avaliar os custos de Segurança, muitas vezes não é simples, nem sempre é 

possível apresentar dados claros das perdas com ataques e roubo de informação já que 

muitas das vezes estes danos são imensuráveis.  Independente disto é preciso quantificar 

e justificar custos e investimentos para os executivos da empresa. Sem esforço para um 

planejamento que tenha lógica e justificativa, deve-se esperar cortes arbitrários no 

orçamento e cancelamento de projetos de segurança. De forma resumida, o negócio 

exige aumentar o lucro e reduzir o risco de perdas financeiras. Por isso, para que sua 

estratégia de segurança esteja alinhada, todo e qualquer investimento precisa 

fazer sentido para os objetivos da empresa. 

Pesquisas mostram que os executivos das empresas estão preocupados com a 

necessidades de investimentos em segurança da informação.  
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Figura 3.4.1: Interesse do Consolhe de Administração das empresas relacionado à 

Segurança da Informação 

Fonte: PWC 

 

 A empresa PWC realizou em 2015 uma pesquisa envolvendo mais 10mil CEOs, 

CFOs, CIOs, CISOs, CSOs, VPs e diretores de TI e práticas de segurança de mais de 

127 países, entre eles o Brasil.  Neste pesquisa é possível fazer uma ideia das perdas 

associadas a falta de uma gestão de segurança da informação em um ambiente 

corporativo. No gráfico abaixo é possível observar a perda estimada por porte de 

empresa (pequena, média e grande)  

 

Figura 3.4.2: Média de prejuízos financeiros totais causados por incidentes de 

segurança (em US$) . Fonte: PWC 
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O esforço de mensuração real dos custos e investimentos deve-se iniciar desde 

os primeiros passos na aquisição de uma nova solução ou ativo. Afinal, a aquisição de 

um Ativo de Segurança, como Next Generation Firewall, antivirus e até mesmo 

um SIEM, é apenas o primeiro passo no caminho para a segurança das empresas. 

De acordo com um estudo realizado pelo Aberdeen Group, ao contrário do que o senso 

comum acredita, o maior responsável pelo custo total da Segurança é a gestão, e não a 

aquisição de novos equipamentos ou soluções, veja como eles dividiram o TCO (custo 

total de aquisição): 

 Aquisição de hardware e/ou software: 31% 

 Implementação da tecnologia: 27% 

 Suporte e Gerenciamento da tecnologia: 42% 

 

Como não poderia deixar de ser, a gestão possui um custo considerável que deve 

ser orçado desde o princípio. Adquirir uma solução de segurança não é um processo que 

se encerra quando a solução foi instalada na infraestrutura. Alcançar uma segurança de 

verdade somente será possível por meio de gestão adequada, que envolve: instalação e 

configuração correta da solução, a manutenção e o monitoramento contínuo dos logs e 

eventos de segurança. 
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Capítulo 4 

Alternativas e Soluções para novos 

ataques e ameaças 

 

Nesta seção serão apresentados algumas sugestões de soluções para minimizar 

os riscos de ataques e outros problemas relacionados à falta de segurança da 

informação. Serão apresentadas boas práticas para reduzir os riscos do impacto de um 

ciberataques.  

A principal abordagem de soluções será para ambiente corporativo, destacando 

as principais práticas adotadas, além de mudanças processuais.  

 

 

4.1 Como minimizar riscos  

 

No mundo existem diversas literaturas abordando boas práticas e recomendações 

para evoluir a segurança da informação no ambiente corporatvo, são padrões e normas 

para direcionar os gestores e executivos na redução do risco de segurança para o 

negócio. Uma dessas boas práticas mais amplamente adotadas no Brasil é a ISO/IEC 

27002:2013.  A norma brasileira NBR ISO/IEC 27002:2013 é um guia prático que 

estabelece diretrizes e princípios gerais para iniciar, implementar, manter e melhorar a 

gestão de segurança da informação em uma organização. Todavia, alguns especialistas 

mencionam que o Brasil está enfrentando ameaças atuais com metodologias antigas, 

que um olhar mais atento nas corporações, mesmo as que seguem alguma norma ou 

passam por auditorias de segurança, possuem um desafio ainda muito grande para que 

de fato as informações estejam seguras.   

Para combater os riscos atuais, as organizações devem ter a capacidade de obter 

discernimento e inteligência permanente sobre vulnerabilidades do ambiente e ameças 

que estão cada vez mais dinâmicas. Ações e investimentos devem ser orientados para a 

melhor proteção disponível dos ativos de informação que estejam diretamente no 

contexto da atividade do negócio.  
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Muito embora o investimento em tecnologias de segurança da informação esteja 

aumentando no Brasil, ainda é necessário um amadurecimento em relação a capacitação 

dos profissionais da area e a definição e gestão de processos.   

De acordo com entrevista cedida para o site CIO.com.br o especialista em 

Segurança da Informação Dario Caraponale, orienta as empresas a levarem estes três 

aspectos em consideração: pessoas, processos e tecnologia “Não adianta ter as melhores 

ferramentas e tecnologias se a gestão dos processos e pessoas não for levada em conta e 

colocada no topo das prioridades. As ações não devem ser baseadas em ‘apagar 

incêndios’, para que as equipes corram desesperadamente para corrigirem os erros”. 

Entre os especialistas em segurança da informação, algumas recomendações são 

unanimidade em relação a medidas para minimizar riscos. A seguir algumas 

recomendações mais comumente declaradas por especialistas da area que se encaixam 

com minha visão em relação a boas práticas:  

 

4.1.2 Política de Segurança da Informação 

 

Definir política de Segurança da Informação alinhada com a Norma ISO/IEC 

27000. Muitas empresas passam anos elaborando políticas de Segurança da Informação 

que dificilmente conseguem ser implementadas, já que estão em desconexão com a 

cultura da empresa e objetivos de Negócio. Isso acontece também porque a capacidade 

de investimento da empresa em suportar a implementação desta política não foi levada 

em consideração. A sugestão é que utilize normas e padrões já adotados no mercado e 

não tentem “reinventar a roda”.  

 

4.1.3 Gerenciamento de Risco   

Entenda o quadro completo do gerenciamento de risco. É necessário entender 

quais os riscos de segurança do seu ambiente e o impacto que podem causar caso ocorra 

um indicente ou vazamento de informação. A utilização de tecnologias e automatização 

de análises podem ajudar a mapear este riscos além disso a contratação de uma 

empresa terceira especializada em segurança pode apoiar no cálculo financeiro de 

cada tipo de risco. Os gestores de segurança deverão conhecer profundamente o 

negócio da empresa, saber identificar o quadro completo de gerenciamento de riscos 

da empresa e aplicar as soluções que melhor atuam para mitigar esses riscos. Para 
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serem capazes de realizar análises de risco os gestores deverão desenvolver outras 

habilidades, como melhor comunicação, apresentação e habilidades relacionadas aos 

negócios, de forma que eles possam interagir com os executivos e garantir que os 

requerimentos de segurança estejam em conformidade com os requerimentos do 

negócio. 

 

4.1.4 Definição de processos 

 

  Trabalhar de forma sistemática no desenvolvimento de todos os processos e 

procedimentos a ser adotados para prevenção e reação em casos de incidentes de 

segurança. Definir rotinas para controlar a efetiva implementação e monitoramento da 

política de Segurança da Informação. Nesta área, não basta apenas implementar 

controles. Estes devem necessariamente gerar evidências da sua existência e ser 

realizados de forma sistemática. Além disso, devem ser definidos indicadores dos 

índices de segurança, que devem ser costantemente pressionados para a redução e por 

conseguinte, redução de risco.  

 

4.1.5 Informação para usuários 

 

Realizar planos de educação e conscientização dos usuários. Todos devem 

conhecer bem a política de segurança, assim como nos processos e procedimentos a 

serem seguidos. Existe uma frase clichê em relação ao usuários corporativos, dizendo 

que o usuário é o elo mais fraco da corrente em uma gestão de segurança. Mas o fato é 

que pouco é passado para o usuário, os jargões tecnicos assustam e tornam os problemas 

de segurança muito distantes da realidades dos usuários. É necessário mudar a 

abordagem e criar um ciclo virtuoso de conhecimento a cerca da segurança da 

informação, isso é muito mais do que palestras de coscientizações anuais, é a passagem 

de conhecimento de formar contínua.  

 

4.1.6 Acompanhamento de novas tecnologias 

 

Acompanhar as novas tendências de redes corporativas, arquitetura de TI e 

aplicações parecem ser complexas hoje, e realmente são, se comparadas com uma 

década atrás. Contudo, nos próximos anos existe uma tendecia de maios 

complexidade desse cenário. Temos a explosão do IoT (Internet of Things), dispositivos 
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smart e mais pontos para se pensar na questão da segurança como cloud Computing e 

BYOD que atualmente existem mas não estão ainda em foco na preocupação e 

investimento dos gestores de segurança. O gestor, além de conhecer as novas 

infraestruturas e arquiteturas da TI, também precisa estar a par dos riscos que 

acompanham essas novidades e estar antenado com cenário de ameças global para uma 

melhor tomada de decisão. 

 

4.1.7 Equipe de Especialistas 

 

Desenvolver uma equipe de segurança da informação. As empresas precisam de 

uma equipe para priorizar a segurança da informação no ambiente corporativo. É 

relativamente comum que a area de infraestrutura seja responsável por operar soluções 

de segurança. Independente do tamanho da empresa, ou da equipe, é importante que 

exista ao menos uma pessoa cuja a prioridade é segurança da informação. Obviamente 

empresas maiores, com orçamento para segurança podem avançar e montar um SOC 

Security Operations Center, ou Centro de Operações de Segurança onde os profissionais 

serão capacitados para realizar uma série de procedimentos de detecção e reação a 

incidentes de segurança. O SOC em geral envolve operações como: coleta, análise, 

armazenamento e monitoramento de eventos de segurança, gestão dos ativos de 

segurança, e resposta aos incidentes de segurança. Este conjunto de ações deve ser 

preferencialmente realizado em operação 24 horas por dia com a utilização de 

ferramentas tecnológicas avançadas e adequadas para o ambiente.  

 

 

De acordo com o especialista em segurança da informação, Marcus Semola, “a 

segurança do negócio  depende do tempo em que a empresa mantém seus ativos 

vulneráveis e à mercê de ameaças que podem, explorá-las. Pela complexidade dos 

ambientes e a velocidade com que as mudanças surgem, é preciso mantes ou acionar 

uma equipe multiespecializada capaz de agir de forma integrada e com velocidade para 

reduzir o tempo de exposição, minimizando os impactos.” Este é o papel do SOC, e dos 

profissionais especializados na resposta a incidentes de segurança. 
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 4.2 – Como a maioria das empresas se protegem  

A seguir serão apresentados como as empresas estão se protegendo e onde estão 

investindo para  melhorar a detecção de ataques e ameaças.  

De acordo com PWC 91% da empresas adotam modelo de segurança baseado 

em riscos. As principais diretrizes implementadas com maior frequencia são a ISO 

27001 e o framework de segurança cibernética do NIST dos Estados Unidos. Estas 

diretrizes apoiam as organização na identificação e priorização de riscos além de avalia 

a maturidade de suas próprias práticas de  segurança. Os principais benefícios 

pontuados pela PWC na ultilização nestes modelos de segurança são:  

 Melhor capacidade de identificar e priorizar os riscos de segurança;  

 Melhor capacidade de detectar e mitigar rapidamente incidentes de 

segurança; 

 Maior segurança de dados confidenciais; 

 Melhor compreensão das lacunas de segurança e de como solucioná-las;   

 Melhor comunicação e colaboração interna e externa.  

 

A pesquisa da PWC também mostrou que 69% das empresas informaram utilizar 

serviços de segurança em nuvem para melhorar suas capacidades de autenticação 

avançada, e gestão de identidade.  

Ainda sobre a pesquisa, 59% das empresas utilizam soluções de BigDta para 

monitorar ameças, auditar e revisar dados com o objetivo de entender como, quando  e 

por quem estão sendo usados. De acordo com os respondentes da pesquisas, os 

principais benefícios da segurança cibernética orientada por entendidmento de dados 

são os seguintes:  

 Melhor entendimento de ameaças externas; 

 Melhor entendimento de ameças internas; 

 Melhor entendimento do comportamento do usuário;  

 Melhor visão de atividades anormais na rede; 

 Mais capacidade de identificar e responder rapidamente a incidentes de 

segurança 
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O Instituto SANS -  organização de pesquisa e educação cooperativa sobre 

segurança da informação - elaborou este estudo no quarto trimestre de 2015, que foi 

publicado em fevereiro de 2016 revelando como as empresas estão investindo em 

segurança da informação.  

Conforme exibido no gráfico abaixo, a proteção de informações sensíveis e 

conformidade com regulamentações são as duas maiores proocupações em relação a 

segurança da informação, e por conseguinte estão por trás dos maiores gastos com 

segurança.  

  

Figura 4.2.1  - Fatores mais significativos relacionados a gastos com segurança 

Fonte: Sans Institute 

 

A empresas entrevistadas estão buscando alinhar os investimentos de segurança 

em areas operacionais pró-ativas além de buscar habilidades em tecnologias e de 

conformidade. Principais categorias incluídas no orçamento de segurança reflete os 

itens que normalmente suportam as principais áreas operacionais, são investimentos em 

profissionais qualificados (além de profissionais, também consultores externos) além de 

ferramentas e tecnologia. A pesquisa mostra ainda que se tratando de profissionais 

qualificados, as empresas preferem investir nos funcionário ao invés de contratar 

consultores externos.  
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Figura 4.2.2: As top 10 tecnologias que as empresas mais investem 

Fonte: Sans Institute 

 

Sobre as tecnologias, onde mais ocorrem investimento são ferramentas para 

concessão de acesso e autenticação em seguida ferramentas para a prevenção de 

malwares. Nesta categoria estão IPS, filtro de conteúdo web, filtro de e-mail (antispam), 

controles de aplicações e outras funções de UTM. Nesta pesquisa é possível notar que a 

maioria da empresa investe principalmente nas tecnologias consideradas fundamentais 

pela Gartner. O  investimento em alta tecnologia para segurança estão ocupando apenas 

os últimos lugares como no caso de soluções Analitics ocupando a posição 10, o 

investimento em Threat intelligence não aparece no ranking abaixo, ocupando apenas 

15º posição.  
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Capítulo 5 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

5.1 – Considerações Finais 

 

Procurou-se nessa dissertação realizar um estudo sobre o cenário de 

ciberameaças, que segundo autores e pesquisas da area, têm mostrado grande evolução 

com ataques cada vez mais sofisticados de forma praticamente invisível além de causar 

grande impacto em relação a imagem e perdas financeiras para as corporações e os 

usuários de sistemas de informação.  

Com base nos dados avaliados é possível apontar algumas considerações. O uso 

de Internet e informações digitais tem aumentado drasticamente, este cenário aquece um 

mercado de ciberameaças uma vez que cada vez mais informações críticas e valiosas 

estão online. O Brasil está cada vez mais ativo neste cenário de ciberataques, não 

apenas como vítimas para também como autores - fabricando malwares e até mesmo 

oferecendo com cursos online de como se tornar um hacker  e obter ganhos financeiros. 

O Brasil está em evidência neste ano que ocorrerão as olimpíadas no Rio de Janeiro, 

grupos Hacktivistas estão incorformados com gestão pública e com os investimentos 

bilionários para a realização de jogos olímpicos e ameaçam atacar fortemente ógãos do 

governo.  

Observa-se ainda que a segurança da informação, ainda é negligenciada por 

muitos usuários, empresas públicas e privadas. Mesmo as empresas que possuem uma 

area de segurança da informação possuem metodologias obsoletas da gestão da 

segurança da informação.  

A maioria das empresas públicas ou privadas fazem investimentos apenas em 

tecnologias e dão atenção reduzida a pontos fundamentais da segurança como 

capacitação dos profissionais e definição de processos e procedimentos. Além disso, 

grande parte das empresas efetua investimentos em ferramentas consideradas 

fundamentais, ou sejá, básicas que não possuem tecnologia adequadas para identificar 
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os métodos de ataques persistentes avançados ou identificar atividades suspeitas dos 

insiders (atacantes internos). Por outro lado está em crescimento a adoação de soluções 

de Big Data na area de segurança da informação para melhorar a visibilidade das 

atividades anormais na rede apoiando também no monitoramento do comportamento 

das atividades dos funcionários. Existem uma tendência no aumento de uso de 

tecnologias combinadas, uso de SIEM com CASB e UBA para que vários segmentos da 

rede estejam em contante vigilância. Ao que se leva a crer que as ferramentas mudaram 

suas abordagens, além de tentam impedir a entrada de um atacante estão mostrando 

onde e como esses ataques estão acontecendo, por esta conjuntura é possível concluir 

que o estamos em um período que devemos aceitar: Os atacantes vão entrar, ou seja, 

serão bem sucedidos nos ataques e a única alternativa é identificar rapidamente e ter 

uma resposta eficiente a estes ataques.  

 

 

 

5.2 – Trabalhos Futuros 

 

 

O sucesso na implantação e manutenção de segurança das informação, necessita 

que cada indivíduo, órgão ou empresa valorize a informação. Entenda os risco de perdê-

las ou deixa-lás acessíveis a terceiros não autorizados. Em função disto para a 

continuidade de trabalhos e aprofudamento desta mesma pesquisa, são necessários: 

 

a) Estudo sobre o impacto de perda ou acesso não autorizado à informação; 

b) Realização de pesquisas para avaliação da adoção das boas práticas ISO 

27002 no Brasil; 

c) Estudo com propostas legais para a evolução do Marco Civil da Internet, 

tornado-o mais amplo e com regulamentações punitivas; 

d) Avaliação de tecnologias desenvolvidas no Brasil para a proteção da 

informação que permitirá maior acessibilidade às tecnologias perante às 

importadas.  
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