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Segurança em Desenvolvimento de Segurança em Desenvolvimento de 
SoftwareSoftware

Avaliação do Ambiente e Estratégias de 
Segurança
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Antes de mais nada, temos que avaliar

� Realizar uma avaliação das ameaças;

� Dos pontos críticos da aplicação;

� Dos ativos valiosos;

� Da legislação aplicável;

� Das salvaguardas já existentes.
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Introdução

� De acordo com a ISO/IEC 15.408, para se avaliar um ambiente temos 
que considerar:

– Políticas de Segurança: diretrizes, normas e legislação pertinentes.

– Ameaças : ativos, mecanismos de ataque e agentes.

– Objetivos de Segurança : necessidades do usuário formalizadas.

– Premissas: considerações sobre o uso do sistema e sobre seu ambiente.

� O objetivo é: Verificar o que é necessário em termos de segurança, 
para depois se verificar como atender com base nas implementações 
existentes.
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Levantamento da Política de Segurança

� Política de Segurança: conjunto de diretrizes , normas , 
procedimentos e instruções de trabalho que detalha todo o aspecto 
da segurança de uma empresa.
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Resumindo

� Primeiro Passo:

– Avaliar as ameaças pertinentes;

– Os pontos críticos;

– Os ativos valiosos;

– A legislação aplicável;

– As implementações de segurança  já existentes no ambiente.
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Exemplo
Identificador Item Descrição

P.Responsabilidade Os usuários devem ser 
responsabilizados por seus 
atos.

O funcionário é 
responsável por todos os 
seus atos executados com 
seu identificador

P.Disponibilidade As informações deve estar 
disponível para cumprir os 
requisitos da missão

Se uma informação é 
necessária para uma 
tarefa, esta deve estar 
disponível

P.Acesso Apenas pessoal e 
processos autorizados 
podem ter acesso a 
informações.

Sistemas e controles 
internos devem exigir a 
correta autorização para 
permitir o acesso a 
qualquer informação

P.ProtFisica A informação deve estar 
fisicamente protegida 
para evitar quebra de 
confidencialidade ou de 
integridade 

Deve-se fornecer 
mecanismos físicos, 
complementares aos 
lógicos, para garantir os 
parâmetros de segurança

Page � 7

Exemplo

Identificador Item Descrição

P.Aviso As autoridades devem ser 
avisadas imediatamente 
no caso de ameaças ou 
falhas de segurança

Cada funcionário deve 
avisar imediatamente a 
segurança caso tenha 
presenciado ou detectado 
uma possível falha de 
segurança ou ameaça 
aos ativos da empresa.

P.Propósito A informação deve ser 
usada apenas para o 
propósito autorizado

Toda informação pertence 
à empresa, devendo ser 
usada apenas para o 
propósito a que o usuário 
foi autorizado

P.Guia Deve ser providenciada 
documentação para o uso 
seguro de sistemas e 
aplicações

Disponibilizar ajuda on-line, 
manual ou qualquer outro 
meio que permita ao 
usuário saber como operar 
o sistema corretamente
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Exemplo

Identificador Item Descrição

P.Integridade A informação deve 
garantir sua integridade

A integridade deve ser 
garantida, seja através de 
escrita em meio inviolável 
ou por meio de assinatura 
eletrônica

P.ClicloDeVida As informações de 
segurança são aplicáveis 
a todo seu ciclo de vida

Os controles de acesso, 
proteção da informação e 
integridade se aplicam aos 
dados dos usuários 
durante todo seu ciclo de 
vida (workflow)

P.Classificação As informações precisam 
estar corretamente 
identificadas e marcadas

Para permitir o controle de 
acesso, deve-se identificar 
de forma não-ambigua 
cada informação e cada 
documento
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Levantamento de Ameaças

� Impossível levantar todas as ameaças

� Ameaças práticas e bem definidas:

– “Usuário aprova despesa fora de sua alçada”

– E NÃO: “Invasão do sistema”

� Ameça: tríade

– Ativo: “Tabela com número dos cartões de crédito”

– Mecanismo: “Apoderar-se da conta do administrador”

– Agente: “Invasor”
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O que considerar na identificação dos “Agentes”

�Acesso ao sistema

Categoria Descrição

1.Programador Acesso, eventualmente total, ao código

2.Administrador Total acesso à operação e administração

3.Usuário do sistema Acesso a algumas funções do sistema

4.Acesso não-autorizado Pessoas sem acesso ao sistema

� Conhecimento do sistema

Categoria Descrição

1.Grande conhecimento Usuários poderosos, administradores ou ex-
administradores

2.Algum conhecimento Usuários ou ex-usuários

3.Acesso a manuais Sem conhecimento do sistema, tem acesso a manuais

4.Nenhum conhecimento Nenhum conhecimento do sistema
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Os Agentes

�Capacidade do agente

Categoria Descrição

1. Especialista Grande experiência. Uso de ferramentas sofisticadas

2. Conhecedor Alguma experiência. Ferramentas mais simples

3. Curioso Ferramentas básicas de ataques

4. Leigo Nenhum conhecimento de ferramentas de ataque

� Motivação do agente

Categoria Descrição

1.Financeira Interesse em retorno financeiro

2.Imagem Interesse em destacar suas habilidades

3.Dano Busca por vingança ou prejuízo da empresa

4.Aprendizado Estudo de ferramenta de ataque
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Classificação do Agente

Agente Acesso ao 
Sistema

Conhecimento 
do Sistema

Capacidade 
do Agente

Motivação

Usuário 3 2 3 1, 2, 3 ou 4

Administrador 2 1 2 1, 2, 3 ou 4

Programador 1 1 2 1, 2, 3 ou 4

Funcionário 3 2 2 1 ou 3

Ex-funcionário 4 1 2 1 ou 3

Concorrente 4 3 2 3

Hacker 4 3 1 1 ou 2

Pichador 4 4 2 2, 3 ou 4



4

Page � 13

Os Mecanismos

Mecanismo Descrição

1. Abuso de poder Usuário utiliza acesso legal sobre o sistema para realizar 
um ataque

2.By-pass de controle de 
acesso

Agente com acesso ao sistema utiliza funções externas 
visando burlar o controle de acesso. Ex.: acesso direto 
ao banco de dados, busca por arquivos temporários ou 
informações no registro

3.Força bruta Usada para quebrar senhas e criptografia. Tentativa e 
erro

4.Estouro de buffer Muito comum e incrivelmente destrutivo, a despeito de 
ser de simples correção para a equipe de 
desenvolvimento

5.Caracteres inesperados Uso de caracteres para confundir o sistema. 
Geralmente associados à interface entre sistemas 
diferentes, por exemplo com o banco de dados

6.Exploração de 
vulnerabilidade 
conhecida

Muitos sistemas prontos possuem lista de 
vulnerabilidade conhecidas publicadas na internet
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Os Mecanismos

Mecanismo Descrição

7.Exaustão de recursos Resulta em erro, o que pode ser usado para derrubar o 
sistema de segurança ou, ao menos, entender seu 
funcionamento

8.Alteração da camada 
subjacente

Troca de DLL ou componentes do sistema de forma a 
interceptar e alterar chamadas da aplicação ao 
sistema operacional ou ao banco de dados

9.Repúdio de origem ou 
de recebimento

Negação do envio ou recebimento de mensagens

10.Quebra de 
autenticidade

Apoderar-se da conta de um administrador, através de 
ferramentas de sniffer ou de engenharia social
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Os Ativos

Ativo Agente Valor

Disponibilidade do sistema Concorrente, ex-funcionário ou 
funcionário insatisfeito

Dano à 
empresa

Integridade da página da 
empresa (apresentação 
externa do sistema)

Concorrente, ex-funcionário ou 
funcionário insatisfeito

Dano à 
empresa

Integridade da tabela de 
usuários

Hacker Imagem

Integridade da tabela de 
usuários

Ex-funcionário ou concorrente Passo para 
próximo 
ataque

Confidencialidade da tabela 
de clientes

Ex-funcionário ou concorrente Dano à 
empresa

Integridade da tabela de 
contas a pagar

Hacker, funcionário, usuário, 
administrador ou programador

Valor 
financeiro
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Tabela de Ameaças

Identificador Ameaça Agente Mecanismo Ativo

T.HackerListCli Hacker ou 
agente externo 
obtém lista de 
clientes da 
empresa

Hacker, ex-
funcionário ou 
concorrente

Exploração de 
vulnerabilidade 
conhecida; 
caracteres 
inesperados; 
engenharia 
social

Confidencialida
de da Lista de 
Clientes

T.AdminDestrVul Funcionário 
interno ou 
administrador 
sem permissão 
apaga ou altera 
dados de 
vulnerabilidade

Funcionário de 
outro setor; 
administrador ou 
programador

Exploração de 
vulnerabilidade 
conhecida; 
caracteres 
inesperados; 
engenharia 
social; abuso de 
porder; 
alteração da 
camada 
adjacente

Integridade da 
Base de Dados 
de 
Vulnerabilidade; 
Disponibilidade 
da Base de 
Dados de 
Vulnerabilidade
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Tabela de Ameaças

Identificador Ameaça Agente Mecanismo Ativo

T.Desastre Tempestade, 
incêndio ou 
inundação 
destroem a 
integridade dos 
dados

- - Integridade das 
Bases de Dados; 
Disponibilidade 
das Bases de 
Dados

T.FalhaSistema Falha no sistema 
impede o 
funcionamento 
deste

Programador Abuso de poder Integridade das 
Bases de Dados; 
Disponibilidade 
das Bases de 
Dados
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Tabela de Ameaças

Identificador Ameaça Agente Mecanismo Ativo

T.HackerDestrProj Hacker apaga 
ou altera dados 
de análises de 
vulnerabilidade

Hacker, ex-
funcionário ou 
concorrente

Exploração de 
vulnerabilidade 
conhecida; 
caracteres 
inesperados; 
engenharia 
social

Integridade e 
Desponibilidade 
da Base de 
Dados de 
Análise e 
Clientes

T.AdminDestrProj Funcionário 
interno ou 
administrador 
sem 
acessoapaga 
ou altera dados 
de análises de 
vulnerabilidade 

Funcionário de 
outro setor, 
administrador ou 
programador

Exploração de 
vulnerabilidade 
conhecida; 
caracteres 
inesperados; 
engenharia 
social; abuso de 
porder; 
alteração da 
camada 
adjacente

Integridade e 
Desponibilidade 
da Base de 
Dados de 
Análise e 
Clientes

EXERCÍCIOEXERCÍCIO
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Elaborando sua Tabela de Ameaças

� Avaliando o Internet Banking de qualquer instituição financeira que você 
tenha contato (Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco...) monte a tabela 
de ameaças de acordo com os modelos que estudamos anteriormente.


