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Resumo
O profissional de segurança da informação
atua, via de regra, em um cenário composto:
- pela falta de cultura em segurança dos
usuários e a conseqüente desconfiança destes
em relação ao trabalho empreendido;
- pela completa imprevisibilidade de
vulnerabilidades e de ameaças;
- pela disputa por fatias magras de
orçamento;
- pela conjugação de soluções ora
sobrepostas e ora desfalcadas de fabricantes
diferentes;
- e, mais recentemente, pelas demandas
geradas por legislações muitas vezes vagas.
Se você se sente, de alguma forma,
identificado com o quadro acima, leia este
“papo do mês”, que tenta expor as
dificuldades que desafiam profissionais com
este perfil, bem como procura apontar as
direções para onde caminha a segurança da
informação em 2004.
Abstract
Security information people work, mostly, in
a scenario that includes:
- lack of user discipline and, therefore, lack
of belief in the developed work;
- impredicability of vulnerabilities and
threats;
- fights for thin pieces of enterprise budget;
- merge of solutions that are either
overlapped or missed from several suppliers;
- and, recently, the demand created by a
sometimes unclear legislation.
If you feel, in some way, identified with this
landscape, read this “month´s talk”, that
aims to present the bothers that challenge
teams with this profile, as well it aims to
Revista Digital Online – Papo do Mês de Fevereiro/2004

point the directions to where the information
security goes in 2004.
Introdução
Classicamente, a segurança da informação é
apresentada como o ramo da tecnologia da
informação responsável por prestar serviços
de
confidencialidade,
integridade
e
disponibilidade à informação e serviços de
autenticação de usuário.
Claro que todo profissional de segurança
deseja viver no mundo ideal em que a
diretoria da empresa apóia (ou mais,
coaduna com) a segurança da informação,
emprestando-lhe
seu
prestígio
para
implantar, de forma séria e alicerçada, uma
política de segurança e fornecendo-lhe um
orçamento digno para a sua implantação.
Nesse mundo ideal, o usuário compreende
que segurança e conforto são antônimos em
certo sentido e que, em prol da primeira,
deve-se abdicar em parte da segunda. Nesse
mundo, os sistemas operacionais e software
aplicativos não apresentam vulnerabilidades
e os novos vírus (ou malware, de maneira
geral) podem ser previstos ou têm seu poder
de difusão e de destruição reduzidos. Novas
legislações vêm com o objetivo de gerar um
arcabouço positivo de ações de segurança.
Mas a realidade pragmática deste estóico
profissional está mais relacionada com a
ação dos bombeiros de apagar incêndios ou
com a ação de paramédicos de estancar
hemorragias.
Antes que você continue a ler este texto com
a esperança de encontrar aqui a “tábua de
salvação”, fazemos um alerta: sua vida não
deve melhorar muito em 2004. De qualquer
forma, é válido ter a perspectiva global do
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setor, a fim de incrementar o nível de
planejamento possível neste cenário. Este é o
objetivo deste “papo do mês”.
Códigos Maliciosos, Vulnerabilidades,
Vermes (Worms) e Vírus
Em 2003, percebemos algum esforço
empreendido pelas empresas fabricantes de
software no sentido de reconhecer as
vulnerabilidades deixadas pelos códigos de
seus sistemas operacionais e aplicativos e de
tentar corrigi-las. Mas este grande esforço
ainda é insuficiente para diminuir as
vulnerabilidades deixadas.
As ameaças surgem, via de regra, da
exploração dessas vulnerabilidades por parte
de códigos maliciosos, tanto para a infecção
quanto para a disseminação. Um bom
exemplo deste tipo de ameaça é o
MSBlaster. Por dois motivos: primeiro
porque ele explorou uma vulnerabilidade
apenas 26 dias depois dela ter sido
anunciada pela Microsoft (Microsoft
Security Bulletin MS03-026), quando a
média era de 2 anos ou mais; segundo
porque ele explora uma vulnerabilidade de
Chamada de Procedimento Remoto (Remote
Procedure Call – RPC) da arquitetura de
objetos distribuídos DCOM da Microsoft.
Três das dez maiores vulnerabilidades de
2003 foram devidas à implementação de
RPC da Microsoft e espera-se que esta
quantidade suba para metade da lista em
2004.
E, em termos de vulnerabilidades, não se
pode deixar de citar o estouro de buffer
(buffer
overflow),
disparadamente
a
vulnerabilidade mais explorada de várias
aplicações (cerca de 60% dos avisos do
Computer Emergency Response Team CERT). Esta vulnerabilidade continuará em
alta, graças à falta de cuidado de
programadores em limitar as fronteiras dos
buffers (em outro “papo do mês” podemos
falar dos cuidados de programação).
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Outro código malicioso a destacar em 2003
é o SQL Slammer, que explora uma
vulnerabilidade do Serviço de Resolução do
SQL Server 2000. O destaque, neste caso, é
a materialização da importância que se deve
dar à defesa interna, na mesma proporção da
defesa externa.
Dentre os vermes que utilizam correio
eletrônico para se difundir, como o Sobig.F e
o Mimail, o Internet Security Threat Report,
relatório bianual da Symantec, traz um
aumento de 19%. E, já em janeiro, vemos a
manifestação arrasadora do Mydoom.
Para os códigos maliciosos, o relatório
citado aponta um aumento de 20%. O
relatório ainda mostra um aumento de 12%
no número de vulnerabilidades, com
empresas experimentando aproximadamente
38 ataques por semana. Não são boas
notícias e não esperamos que a situação
melhore (ao menos não antes de piorar).
O que fazer para diminuir prejuízos devidos
a códigos maliciosos, vulnerabilidades, vírus
e vermes? Algumas dicas são:
- Fique atento às melhores práticas para
todos os computadores nas redes interna e
externa;
- Não dependa de administradores de
sistema para proporcionar segurança (eles já
têm os próprios incêndios);
- Teste exaustivamente seus recursos de TI
empregando ferramentas de varredura,
verificadores de vírus e outras ferramentas
automáticas para identificar os riscos e
corrigir as vulnerabilidades (internas e
externas), sem se esquecer de testar e
comparar tais ferramentas, visando constatar
suas efetividade e confiabilidade.
Fraudes
É provável que 2004 se destaque como o ano
das fraudes. Ao menos é o que apontam as
estatísticas do NBSO (NIC BR Security
Office): a quantidade de fraudes em
novembro e dezembro de 2003 somam
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praticamente metade das fraudes relatadas
no ano passado; e mais que duplicam as
fraudes ocorridas durante todo o ano de
2002.
Por que este crescimento vertiginoso?
Imputar este aumento à crescente
digitalização dos serviços bancários e do
comércio em geral, explica-o apenas
parcialmente. O problema da fraude tem que
ser analisado num contexto mais amplo, que
inclui sistemas com autenticação fraca e a
pouca cultura (quase ingenuidade) do
usuário.
Os sistemas de autenticação considerados
fortes são aqueles que utilizam certificação
digital ou alguma forma de verificação
biométrica. Sistemas baseados em senha,
normalmente, são considerados fracos. Não
obstante,
estes
sistemas
continuam
dominando a cena da autenticação e têm
apresentado evoluções, como senhas gráficas
e o protocolo SRP (Secure Remote
Password), que lhe darão uma sobrevida
longa. O desafio, portanto, para a equipe de
segurança é manter seus sistemas de
autenticação atualizados.
Outro desafio que deverá assaltar o tempo
dos desenvolvedores de solução é a
autenticação única (Single Sign-On) para as
diferentes aplicações. Esta prática tem a
suposta vantagem de permitir que usuários
escolham uma senha mais forte, uma vez
que esta deverá ser usada para acesso a
diversos sistemas ou aplicações.
A cultura do usuário é influenciada, muitas
vezes, pelas confusões e contradições
causadas por instituições bancárias e
comerciais. Existem bancos, por exemplo,
que deixam claro em seus sítios que não
enviam
mensagens
eletrônicas,
mas
cadastram os endereços eletrônicos de seus
clientes, o que é, no mínimo, incoerente.
Disso se aproveitam os oportunistas
fraudulentos que enviam, como já foi o caso,
mensagens solicitando recadastramento.
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Apenas campanhas maciças para alcançar os
mais distraídos podem diminuir a quantidade
de fraudes que, não se enganem, serão
sacadas dos bolsos dos correntistas, em
última instância.
Ferramentas
O todo poderoso da defesa de redes há uns
anos atrás, o firewall, ainda possui papel
importante, mas agora justamente limitado a
sua tarefa de proteger a periferia da rede e,
normalmente, integrando funcionalidades,
como as Redes Privativas Virtuais - RPV
(Virtual Private Networks – VPN). Seu
prestígio tem sido dividido com Sistemas de
Detecção de Intrusão - SDI (Intrusion
Detection Systems – IDS) e, mais
recentemente, com Honeypots e com
Sistemas de Prevenção de Intrusão – SPI
(Intrusion Prevention Systems – IPS).
Exploremos cada uma destas ferramentas
naquilo que de novo elas podem trazer em
2004.
Com o aumento da mobilidade, o uso dos
firewalls pessoais tem se tornado uma
necessidade corporativa. Não se trata de uma
solução definitiva, mas pelo menos diminui
os efeitos causados pela prática cada vez
mais comum de conectar o notebook
utilizando os acessos de banda larga dos
domicílios e, após isso, conectá-lo à empresa
com uma possível plêiade de vermes e
cavalos-de-tróia. Dentre os produtos que se
apresentam com essa finalidade, podemos
destacar os das empresas ZoneLabs
(http://www.zonelabs.com),
McAfee
(http://us.mcafee.com/root/package.asp?pkgi
d=101&WWW_URL=www.mcafee.com/my
apps/firewall/ov_firewall.asp) e Symantec
(http://www.symantec.com/sabu/nis/npf).
As redes privativas virtuais têm sido um
instrumento cada mais usado para fornecer
sigilo de comunicações em conexões clientea-rede e rede-a-rede sobre a Internet.
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O IPSec, padrão desenvolvido pela Internet
Engineering Task-Force - IETF, está tendo
sua revisão submetida como Draft Standard,
significando que, embora o desenvolvimento
do padrão não se encerre, sua porção mais
significativa está pronta. A má notícia é que
IPSec é um padrão muito complexo para
podermos acreditar em implementações em
curto ou médio prazo com todas suas
funcionalidades e, principalmente, livres de
vulnerabilidades. De qualquer forma, é uma
ferramenta importantíssima, principalmente
se considerarmos o salto que pode ser
experimentado pelas empresas, no tocante ao
acesso em tempo integral: o usuário com
acesso privilegiado poderá ser levado,
virtualmente, para o interior da rede da
empresa, a partir de sua casa ou de um hotel.
Os sistemas de detecção de intrusão têm
realizado uma parceria de sucesso com os
firewalls. Se estes deixam buracos
propositais para acesso externo, os SDI
detectam quando esses acessos possam ser
maliciosos de alguma forma. Ou, pelo
menos, deveriam. Os SDI ainda apresentam
grande taxa de falsos positivos, além da
necessidade de cuidado dos administradores
em alimentar freqüentemente suas bases.
Dentre os produtos relacionados a esta área,
que vem sofrendo atualizações de forma
regular estão o Snort (www.snort.org),
Hogwash (http://hogwash.sourceforge.net),
Shadow
e
Fragrouter
(http://packetstorm.widexs.nl/UNIX/HYPER
LINK
"http://packetstorm.widexs.nl/UNIX/IDS/nid
sbench/nidsbench.html"IDS/nidsbench/nidsb
ench.html).
Os sistemas de prevenção de intrusão
oferecem a habilidade de identificar uma
intrusão e passar informações apropriadas
sobre relevância, impacto, direção de
eventos, bem como comandos aos firewalls,
switches e outros dispositivos de rede para
mitigar os riscos do evento. Diferenciam-se
dos SDI por seu caráter ativo. Os SPI têm
atuado em conjunto com SDI e firewalls,
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sendo ainda a fronteira entre estes sistemas
de difícil definição. Por isso, a oferta
insistente dos fornecedores de soluções,
como Symantec, NetScreen, Teros e Nokia,
em vender aplicações integradas de
segurança que incluem um firewall, proteção
de antivírus, filtro de conteúdo de Internet,
além de tecnologias de RPV, de detecção e
de prevenção de intrusão.
Os honeypots correm por fora, mas também
começam a abrir seu espaço em ambientes
de produção. O objetivo é levar atacantes
bem-sucedidos a atacar falsos sistemas
perdendo tempo e permitindo à equipe de
resposta reunir informações sobre ele.
Dentre os produtos em destaque estão o
Snort-inline
(http://snortinline.sourceforge.net/),
o
Honeyd
(http://www.citi.umich.edu/u/provos/honeyd
/) e o Labrea Tarpit. Enfim, neste arsenal de
defesa, o que vemos é o mesmo em 2004!
Redes Sem Fio
O uso de redes sem fio é uma realidade em
ascenção, tanto em ambientes corporativos
quanto em redes metropolitanas. Seu
crescimento deve-se, sem dúvida, à
simplicidade de implantação, quando
comparada às redes guiadas, e à mobilidade
proporcionada ao usuário. Quanto à
segurança, tem gente que a compare a
instalar um hub no estacionamento da
empresa. Sem dúvida, as vulnerabilidades
são maiores, neste caso. O Wired Equivalent
Privacy (WEP), desenvolvido para, como o
nome diz, equivaler a segurança de uma rede
guiada, apresenta falhas de projeto
surpreendentes. Para os interessados no
tema, vale a pesquisa das ferramentas Air
Snort
(http://sourceforge.net/projects/airsnorth) e
WEPCrack
(http://wepcrack.sourceforge.net/).
Claro que ativar o protocolo WEP é muito
melhor que deixar o tráfego em claro. Mas,
quando que a segurança de ambientes sem
fio vai atingir níveis aceitáveis? Podemos
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dizer que já está melhorando. Não com o uso
do WEP2, que mantém as mesmas
vulnerabilidades do WEP, só aumentando o
tamanho da chave. Mas sim, com a
implementação do Wi-Fi Protected Access –
WPA, que, utilizando o protocolo Temporal
Keying Integrity Protocol (TKIP) e a
autenticação IEEE 802.1X, é um passo
intermediário entre o WEP (mantendo a
compatibilidade com este) e o padrão Robust
Secure Network (RSN) ou IEEE 802.11i.
Este último utiliza o algoritmo Rijndael e
também a autenticação IEEE 802.1X, mas
não mantém compatibilidade com WEP.
Assim, se sua empresa já possui
equipamentos WEP e não pretende dispor,
por enquanto, do investimento, consulte o
fornecedor para verificar a possibilidade de
atualização para o WPA. Se sua empresa não
possui equipamentos sem fio, mas deseja
adquiri-los, considere equipamentos que
implementem RSN.
Legislação
Em 2003 foram sancionadas, na área de
informática, as seguintes leis:
- Lei nº 10.695, que altera e acrescenta
parágrafo ao art. 184 e dá nova redação ao
art. 186 do Código Penal, revoga o art. 185,
e acrescenta dispositivos ao Código de
Processo Penal;
- Lei nº 10.740, que altera a Lei nº
9.504/97, e a Lei nº 10.408/02, para
implantar o registro digital do voto.
- Lei nº 10.764, que altera a Lei nº
8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras
providências.
A primeira ataca a pirataria e marginaliza o
MP3. A segunda acaba com a necessidade
do voto impresso. E a terceira tipifica a
prática de pornografia.
A Portaria Interministerial n° 739 deu nova
redação aos arts. 2º e 3º da Portaria

Revista Digital Online – Papo do Mês de Fevereiro/2004

Interministerial MC/MCT nº 147/95, que
criou o Comitê Gestor da Internet no Brasil.
Um novo Comitê Gestor e um novo modelo
de direção da Internet no Brasil foram
instituídos pelo decreto nº 4.829. Outros
decretos, por sua vez, instituíram o Sistema
Brasileiro de Televisão Digital (nº 4.901), a
Rede Brasil de Tecnologia - RBT (nº 4.776),
e políticas públicas de telecomunicações (nº
4.733).
O Senado Federal aprovou projetos de lei
significativos, destacando:
- PL 228/00, que altera o art. 1º da Lei nº
9.800/99, que permite às partes a utilização
de sistema de transmissão de dados para a
prática de atos processuais;
- PL 2.308/00, que dispõe sobre a
divulgação, através da Internet, dos dados e
informações relativos a licitações realizadas
pelos órgãos dos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, em todos os níveis
da Administração Pública e dá outras
providências;
- PL 234/02, que dispõe sobre requisitos e
condições para o registro de nomes de
domínio na rede internet no Brasil;
- PL 225/03, que normatiza a divulgação de
documentos institucionais, produzidos em
língua estrangeira, nos sítios e portais da
Internet mantidos por órgãos e entidades
públicos;
- PL 240/03, que altera a Lei nº 9.394/96,
que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, para determinar a
adoção de políticas específicas de acesso a
bibliotecas, a computadores e à Internet e
elaboração de metas de inclusão digital.
Já o plenário da Câmara aprovou o PL 84/99
que trata dos crimes cometidos na área de
informática e suas penalidades.
Enfim, sob o ponto de vista legislativo,
percebemos que privacidade, software livre,
crime digital e direitos autorais têm sido a
tônica. Sem medo de cometer exageros, e
salvos os raros casos de iniciativas isentas,
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percebe-se
a
movimentação
dos
revendedores e demais intermediadores na
tentativa de implementar um sistema jurídico
mundial capaz de proteger seus interesses
nos moldes do direito autoral tradicional.
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Percebemos, ainda, a necessidade de uma
legislação específica que defina a
responsabilidade dos diversos tipos de
provedores na Internet, mais notadamente no
que se refere aos provedores de acesso e de
serviços (correio eletrônico, hospedagem e
chave de busca, por exemplo) pelos atos de
seus usuários. Enquanto isso, aconselhamos
a estes provedores que coloquem em
contrato a possibilidade de suspensão da
hospedagem em caso de prática de
spamvertised (as mensagens de spam levam
à página hospedada).
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Conclusão
Os profissionais de segurança terão mais do
mesmo em 2004, vivendo o conflito de
tentar ordenar a segurança digital dentro de
um ambiente com características caóticas.
Por outro lado, nunca se falou tanto nem se
viu tantas pessoas envolvidas no assunto
segurança da informação. O que se pode
concluir é que, por necessidade ou por
interesse no assunto, o foco tem crescido
rapidamente sobre o tema. Hoje, vemos
proliferarem cursos de graduação e pósgraduação pertinentes à segurança de dados.
Mais tanqüilos serão, portanto, os dias em
que todos os profissionais de informática
(desenvolvedores e suporte) saberão
incorporar o quesitos de segurança às
soluções desenvolvidas.
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