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Hoje em dia a informação é o bem
mais valioso de uma
empresa/Cliente.
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Dado x Informação

• DADO: fatos em forma primária

– Ex: nome, saldo bancário, ...

• INFORMAÇÃO: estruturas significantes com a 
intenção de gerar conhecimento no indivíduo e 
seu espaço

– Ex: João tem R$ 10 de saldo em sua conta; 
portanto pode sacar este dinheiro.
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Compreende um conjunto de

medidas que visam proteger e

preservar informações e sistemas

de informações, assegurando-lhes

integridade, disponibilidade, não

repúdio, autenticidade e
confidencialidade.

Segurança da informação



5



6

Informações Privilegiadas
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ENGENHARIA SOCIAL

• Usar fatos da própria sociedade para tentar
enganar ou induzir a pessoas a passarem
dados confidenciais.
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É termo utilizado para descrever um

método de ataque, onde alguém faz uso

da persuasão, muitas vezes abusando

da ingenuidade ou confiança do usuário,

para obter informações que podem ser

utilizadas para ter acesso não

autorizado a computadores ou
informações.

ENGENHARIA SOCIAL
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ENGENHARIA SOCIAL

TORNAR PESSOAS FANTOCHES
DAS SUAS OPINIÕES OU FALTA
DE CUIDADOS COM SEUS
DADOS E COM SUA
PRIVACIDADE.
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HACKER 

≠
CRACKER
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Senhas seguras

• Senhas longas

• Que misture números, letras e caracteres 
especiais. 

• Trocadas com frequência

• Não usar a mesma senha para tudo

• Não revelar a terceiros
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• Compras em sites seguros.

Outros cuidados
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• Não revelar dados confidenciais.

Outros cuidados
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• Não acreditar em produtos muito fora do 
preço de mercado.

Outros cuidados
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• Fazer Backup

Outros cuidados
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• Não grave dados de segurança no 
computador;  

Outros cuidados
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• Não grave dados de segurança no 
computador;  

• Não ter mais de um antivírus por maquina.

•

Outros cuidados
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NÃO SE EXPOR DEMAIS
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COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS
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SITES DE COMPARTILHAMENTO
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E A PIRATARIA COMO FICA?



Riscos principais

• De posse da sua senha um invasor 
pode:

–acessar a sua conta de correio 
eletrônico e:

• ler e/ou apagar seus e-mails

• furtar sua lista de contatos e enviar 
e-mails em seu nome



Riscos principais

• De posse da sua senha um invasor pode:

• enviar mensagens contendo:

–spam

–boatos

–phishing

–códigos maliciosos



Riscos principais 

• De posse da sua senha um invasor pode:
• Pedir o reenvio de senhas de outras contas

– e assim conseguir acesso a elas

• Trocar a sua senha

– dificultando que você acesse novamente a sua conta



Riscos principais 

• De posse da sua senha um invasor pode:

– acessar o seu computador e:

• apagar seus arquivos

• obter informações sensíveis, inclusive outras 

senhas

• instalar códigos e serviços maliciosos



Riscos principais

• De posse da sua senha um invasor pode:

– acessar a sua conta bancária e:

• verificar o seu extrato e seu saldo bancário



Riscos principais

• De posse da sua senha um invasor pode:

– acessar o seu site de comércio eletrônico e:

• alterar informações de cadastro

• fazer compras em seu nome

• verificar informações sobre suas compras 
anteriores



Riscos principais 

• De posse da sua senha um invasor pode:

– acessar o seu dispositivo móvel e:

• furtar sua lista de contatos e suas mensagens

• acessar e/ou copiar fotos e vídeos

• bloquear o acesso ao dispositivo 

• apagar os dados armazenados no dispositivo



Cuidados a 

serem tomados



Elaboração de 

senhas

• Evite usar:
– dados pessoais

– dados disponíveis em redes sociais e páginas 

Web

– sequências de teclado
• “1qaz2wsx”, “QwerTAsdfG”

– palavras presentes em listas publicamente 

conhecidas
• músicas, times de futebol
• personagens de filmes
• dicionários de diferentes idiomas



Elaboração de 

senhas
• Use:

– números aleatórios

– grande quantidade de caracteres

– diferentes tipos de caracteres



Uso de senhas (1/3)

• Não exponha suas senhas

• Não forneça suas senhas para outras 

pessoas

• Use conexões seguras quando o acesso 

envolver senhas



Uso de senhas (2/3)

• Evite:

– salvar as suas senhas no navegador Web

– usar a mesma senha para todos os serviços 

que acessa

• Não use senhas de acesso profissional 

para acessar assuntos pessoais (e vice-

versa)



Alteração de senhas 

• Altere suas senhas:

– imediatamente, se desconfiar que elas tenham 

sido:

– rapidamente:

– regularmente:



Recuperação de 

senhas 

• Configure opções de recuperação de senhas:

– um endereço de e-mail alternativo

– uma pergunta de segurança

– uma dica de segurança

– um número de telefone celular

• Ao usar perguntas de segurança:

– evite escolher questões cujas respostas sejam 

facilmente adivinhadas

– procure criar suas próprias questões

• de preferência com respostas falsas



Recuperação de 

senhas 

• Ao usar dicas de segurança, escolha 

aquelas que sejam:

– vagas o suficiente para que ninguém consiga 

descobri-las, e 

– claras o bastante para que você consiga 

entendê-las



Phishing e códigos 

maliciosos

• Desconfie de mensagens recebidas:

• Seja cuidadoso ao acessar links

reduzidos:



Privacidade

• Procure reduzir a quantidade de informações 
que possam ser coletadas sobre você
– elas podem ser usadas para adivinhar as suas 

senhas

• Seja cuidadoso com as informações que 
você divulga em blogs e redes sociais
– elas podem ser usadas por invasores para tentar:

• confirmar os seus dados cadastrais

• descobrir dicas de segurança

• responder perguntas de segurança



Computador

• Mantenha seu computador seguro, com:

– todos os programas instalados nas versões mais recentes

– todas as atualizações aplicadas, principalmente as de 
segurança

• Utilize e mantenha atualizados mecanismos de 

segurança

– antispam

– antimalware

– firewall pessoal



Computador

• Crie contas individuais para todos os usuários

– assegure-se de que todas as contas tenham senhas

• Configure seu computador para solicitar senha na 
tela inicial

• Nunca compartilhe a senha de administrador

– use-a o mínimo necessário

• Ative o compartilhamento de recursos:

– apenas quando necessário, e

– usando senhas bem elaboradas



Dispositivos móveis

• Cadastre uma senha de acesso bem 

elaborada

– se possível, configure-o para aceitar senhas 

complexas (alfanuméricas)

• Em caso de perda ou furto:

– altere as senhas que possam estar nele 

armazenadas



Computadores de 

terceiros

• Certifique-se de fechar a sua sessão (logout) ao 
acessar sites que requeiram o uso de senhas

• Procure, sempre que possível, utilizar opções de 
navegação anônima

• Evite efetuar transações bancárias e comerciais

• Ao retornar ao seu computador, procure alterar as 
senhas que, por ventura, você tenha utilizado
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PIRATARIA E EFEITOS A LONGO PRAZO.
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BOATOS DA WEB
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LEIS PARA A WEB
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LEMBRE –SE 

• Empregadores também vasculham a internet 
na hora de contratar profissionais
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LEMBRE –SE 

• Suas opiniões dizem muito sobre você.
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Tríade da segurança de dados

Availability (Disponibilidade)

CIA



Segurança de dados

• Confidencialidade

– Acesso somente por pessoas autorizadas

• Integridade

– Manter características do manipulador

• Disponibilidade

– Sempre disponível para o uso legítimo

• Autenticidade

– Garante que os dados não são falsos



Segurança de dados
Responsabilidades

•Física

•Lógica



Segurança física
PROBLEMAS

• Catástrofes (incêndio, enchentes, etc)

• Roubos de equipamentos

• Falta de energia

• Redundância (pane de equipamentos, quebra de 
fibra ótica, etc)

• Acesso indevido



Segurança física
SOLUÇÕES

• Controle de acesso

• Temperatura e clima

• Energia

• Detecção e combate a 
catástrofes

• Monitoramento



Segurança física/lógica
Mecanismos

• Cartão de proximidade

• Token

• Chaves físicas





Segurança lógica
PROBLEMAS

• Ataques (hackers, crackers, etc)

• Códigos maliciosos

• Captura e/ou quebra de senhas

• Perda ou corrupção dos dados



Segurança lógica
SOLUÇÕES

• Políticas de segurança e privacidade

• Firewall

• IPS (sistemas de prevenção de intrusos)

• IDS (sistemas de detecção de intrusos)

• Criptografia

• Certificação

• Assinatura digital



Segurança lógica
SOLUÇÕES

• Backup

• Alta disponibilidade

• Redundância

• Antivírus

• Antispam

• Segurança em redes sem fio

• Filtro de conteúdo



Segurança lógica
Criptografia

Origem grega:

Kryptos - oculto

Graphos – escrever

Criptografia antes da era digital:

• Código morse

• Códigos de alfabeto (lingua do P, BOLA - EROD)



Internet

Rede interna Protegida

Servidores

Segurança de dados
Topologia de rede - DMZ



Segurança lógica
Wireless

• WEP
– autenticação fraca

– senhas estáticas

– pouco escalável

• WPA
– Encriptação forte (PSK/TKIP)

– Autenticação forte (EAP-FAST, EAP-FAST, PEAP)

• WPA2
– Encriptação mais forte (AES de até 256bits)



Segurança lógica
Armazenamento

• Espelhamento de disco

– RAID

• Cluster de alta disponibilidade



Segurança lógica
Backup

• Freqüência

– Ex: Diário, Semanal, Mensal, Anual

• Retenção

– Ex: 7 dias, 4 semanas, 12 meses, 10 anos



Segurança lógica
Backup

• CD/DVD
– 2 a 5 anos

• Fita magnética
– 5 anos

• Microfilmagem
– 10 anos

 SSD (Pen-drive)
 0,1 a 1 milhão de  

ciclos

 Ou até receber 
uma voltagem 
errada

 Disco rígido
 5 a 10 anos



Atitudes de segurança

• Reativa

– Resposta a incidentes

– Investigação

– Aplicação de sanções



Atitudes de segurança

• Pró-ativa

– Planejamento

– Normalização

– Infra-estrutura segura

– Educação, treinamento

– Auditoria
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Dúvidas ?


