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PROCESSOS DE SEGURANÇA

Service Level Agreement ou Acordo de Nível de

Serviço

� A área de tecnologia da informação (TI) vem adotando

ao longo dos anos a estratégia de contratação de

serviços terceirizados, também conhecida como “body

shop”. Nesta relação o importante é a questão da

qualidade dos serviços prestados, bem como a

segurança associada, uma vez que o trabalho com

profissionais terceirizados traz também seus riscos.



PROCESSOS DE SEGURANÇA

� Os Acordos de Nível de Serviço são acordos formais entre

fornecedores de serviço e clientes (internos e externos),

pelos quais se definem, conjuntamente, condições,

responsabilidades e níveis de desempenho para os serviços

a serem executados.

� Os SLAs podem ser definidos não apenas para serviços

relacionados à tecnologia, mas também para serviços

operacionais necessários ao funcionamento do negócio,

como, por exemplo, o fornecimento de energia elétrica

durante uma partida noturna de futebol.



PROCESSOS DE SEGURANÇA

É muito comum que os SLAs ocorram, nos relacionamentos da

áreas de Tecnologia da Informação (TI), que tem suas métricas e

controles mais claramente definidos.

Estes são alguns pontos que um SLA deve compreender:

� Objetivos e escopo de acordo – Neste ponto, deve-se

providenciar um resumo de alto nível dos objetivos que os

serviços devem alcançar. Estará sendo definido, aqui, o que

se quer com o acordo, se ele garantirá qualidade, bom

desempenho ou custos ou mesmo todos. Serão

relacionadas todas as entidades envolvidas no acordo.



PROCESSOS DE SEGURANÇA

� Políticas do acordo – Este item contém a descrição

das políticas e práticas adotadas pelo fornecedor e das

políticas e práticas requeridas pelo cliente para

alcançar seus objetivos de negócio.

� Atualização do SLA – Este item indica como

serão as mudanças e atualizações no SLA. Como o

SLA ocorre por meio da cooperação entre os

fornecedores e a instituição, as mudanças devem ser

aprovadas por ambas as partes, sempre avaliando em

que proporção à instituição será afetado por elas.



PROCESSOS DE SEGURANÇA

� Responsabilidades – Serão definidos aqui os papéis

existentes dentro do acordo, com indicação do que cada parte

deverá realizar.

Os principais papéis são:

� Patrocinadores do fornecedor e da instituição, que

definirão os recursos envolvidos no acordo e tratarão das

decisões macro.

� Representantes da instituição e dos fornecedores: geralmente

são as funções diretamente envolvidas no relacionamento

operacional, do dia-a-dia do acordo. Realizam ações para

atingir metas e cumprir os pré-requisitos.



PROCESSOS DE SEGURANÇA

Os principais papéis são: (continuação)

� Comitê de Aprovação Técnica: envolve os responsáveis

pelos serviços do cliente e do fornecedor para discutir a

viabilidade técnica das solicitações.

� Comitê de Aprovação do Acordo: envolve os

representantes de ambos as partes e os patrocinadores,

para discutir os valores e as condições para cumprir o

acordo, bem como para sanar divergências. Este

comitê avalia o impacto sobre o cliente final da instituição

sobre cada decisão técnica adotada.



PROCESSOS DE SEGURANÇA

� Inventário dos serviços e atividades – Este item apresenta

uma relação sucinta dos serviços e das atividades realizadas pelo

fornecedor e que serão abrangidas pelo acordo de nível de serviços. A

data do inventário e o nome do responsável pelo serviço são

informações importantes a serem registradas.

� Gerenciamento de segurança e problemas – Especificamente, o

item define as cláusulas de segurança e os responsáveis pela

administração da segurança e de problemas para cada serviço e para

o acordo de forma geral. Normalmente, os fornecedores são

responsáveis por implementar procedimentos de segurança e de

gerência de problemas definidos pelo cliente.



PROCESSOS DE SEGURANÇA

� Determinação de níveis de severidade,

prioridade, objetivos e valores – Deverão ser

adotados critérios para definir os níveis de severidade

dos problemas, distintos para cada serviço e para cada

categoria de usuários dos serviços. O nível de

severidade permitirá definir as prioridades de cada

um dos serviços a ser prestado. Deverão ser definidos

objetivos e valores a serem atingidos com a prestação

dos serviços.



PROCESSOS DE SEGURANÇA

� Penalidades e benefícios por nível de

serviço – Podem ser definidos como uma

porcentagem da quantitativa e qualitativa dos

serviços a serem prestados.

� Medições de desempenho – A medição

garante que o SLA seja monitorado de modo

que alcance os padrões de desempenho definidos.



OUTROS PROCESSOS DE SEGURANÇA

A segurança é composto de outras atividades, tais como:

� Análise e Gerência de Riscos

� Planos de Continuidade

� Estratégias de Contingência

� Políticas de Segurança

� Auditorias

� Legislação

� Outros



ALGUMAS LEIS DA SEGURANÇA

Leis Fundamentais

� São 10 as leis fundamentais da segurança da

informação (Ahmad e Russel, 2002). Todas as

vezes que for necessário participar de um

novo projeto de software ou infraestrutura em

sua empresa, se preocupe em respeitar as leis

abaixo:



ALGUMAS LEIS DA SEGURANÇA

1. Segurança do lado do Cliente não funciona

� Segurança do lado do cliente é segurança

implementada unicamente no cliente;

� O usuário sempre tem a oportunidade de quebrar a

segurança, pois ele está no controle da máquina;

� A segurança no lado do cliente não fornecerá

segurança se tempo e recursos estiverem disponíveis

ao atacante.



ALGUMAS LEIS DA SEGURANÇA

2. Você não pode trocar chaves de criptografia

com segurança sem uma informação

compartilhada.

� As informações compartilhadas são usadas para

validar máquinas antes da criação da sessão;

� Você pode trocar chaves privadas compartilhadas

ou usar SSL (Secure Socket Layer) através do seu

navegador;

� As trocas de chaves são vulneráveis a ataques do tipo

man-in-the- middle (homem no meio).



ALGUMAS LEIS DA SEGURANÇA

3. Não existe proteção total contra código

malicioso.

� Os produtos de software não são perfeitos;

� Os programas de detecção de vírus e cavalo de

troia se baseiam em arquivos de assinatura;

� Pequenas mudanças na assinatura de código

podem produzir uma variação não detectável (até

que a nova assinatura seja publicada).



ALGUMAS LEIS DA SEGURANÇA

4. Qualquer código malicioso pode ser

completamente modificado para evitar

detecção de assinatura.

� Os atacantes podem mudar a identidade ou

assinatura de um arquivo rapidamente;

� Os atacantes podem usar compactação, criptografia e

senhas para mudar a aparência do código;

� Você não tem como se proteger contra cada

modificação possível.



ALGUMAS LEIS DA SEGURANÇA

5. Os firewalls não podem protegê-lo cem por

cento contra ataques.

� Os firewalls podem ser software ou hardware, ou

ambos;

� A principal função de um firewall é filtrar pacotes que

chegam e saem;

� Ataques sucessivos são possíveis como resultado

de regras e políticas incorretas, e de problemas de

manutenção.



ALGUMAS LEIS DA SEGURANÇA

6. Qualquer IDS pode ser burlado.

� Os sistemas de detecção de intrusão (IDS)

frequentemente são projetos passivos;

� É difícil para um atacante detectar a presença de um

IDS quando está sondando;

� Um IDS está sujeito à configuração incorreta e falta

de manutenção.

� Essas condições podem criar oportunidades de ataque.



ALGUMAS LEIS DA SEGURANÇA

7. Algoritmos criptográficos secretos não são

seguros.

� Criptografia é difícil;

� A maioria da criptografia não é revisada e

testada o bastante antes de ser lançada;

� Algoritmos comuns estão em uso em diversas

áreas. Eles são difíceis, mas não impossíveis de

atacar.



ALGUMAS LEIS DA SEGURANÇA

8. Se uma chave não for necessária, você não tem criptografia – você

tem codificação.

� Esta lei é universal; não há exceções;

� A criptografia é usada para proteger a codificação. Se não existe uma chave,

você não pode criptografar;

� As chaves precisam ser mantidas em segredo ou não existe segurança;

� As senhas não podem ser armazenadas com segurança no cliente a menos que

haja outra senha para protegê-las;

� É fácil detectar informações de senha armazenadas em máquinas clientes;

� Se uma senha não é criptografada ou não está protegida quando armazenada,

ele não é segura;

� A segurança de senha em máquinas clientes requer um segundo mecanismo

para fornecer segurança.



ALGUMAS LEIS DA SEGURANÇA

9. Para que um sistema comece a ser

considerado seguro, ele precisa submeter-se a

uma auditoria de segurança independente.

� A auditoria é o começo de uma boa análise de

sistemas de segurança;

� Os sistemas de segurança, muitas vezes, não são

revisados correta ou completamente, permitindo

furos;

� Verificação externa é vital para a defesa; a falta dela

é um convite a ataques.



ALGUMAS LEIS DA SEGURANÇA

10. Segurança através de obscuridade não

funciona.

� Ocultar não é proteger;

� É necessária proteção ativa;

� O uso da obscuridade por si só convida ao

comprometimento.



AS 10 LEIS IMUTÁVEIS DA SEGURANÇA

Primeira: Se um malfeitor consegue te persuadir a

executar um programa no seu computador, este

computador deixa de ser seu.

� O conselho de - jamais executar arquivos de estranhos

- merece, justamente, o primeiro lugar nessa lista.

Este é o principal problema enfrentado por usuários

com excesso de confiança. Pessoas más podem

facilmente tomar o controle do seu computador se te

convencerem a executar os seus (deles) programas.

Software como cavalos-de-Tróia fazem parte desta lei.



AS 10 LEIS IMUTÁVEIS DA SEGURANÇA

Segunda: Se um malfeitor consegue alterar o

sistema operacional do seu computador, este

computador deixa de ser seu.

� Programas executam comandos que são

interpretados pelo sistema operacional do

computador. Se um programa pode prejudicar

seu funcionamento, imagine o que uma alteração

no próprio sistema operacional pode fazer.



AS 10 LEIS IMUTÁVEIS DA SEGURANÇA

Terceira: Se um malfeitor tiver acesso físico irrestrito

ao seu computador, este computador deixa de ser seu.

� Nenhum sistema lógico de segurança é suficientemente bom

para proteger um computador se esse estiver acessível

fisicamente.

� Entre os milhares de ameaças que surgem neste cenário, estão

as simples - como jogar o computador pela janela - e as

mais complexas - como abrir o equipamento, conectar

dispositivos que façam cópias das informações que trafegam

pelo computador para transferi-las para lugares remotos.



AS 10 LEIS IMUTÁVEIS DA SEGURANÇA

Quarta: Se você permitir que um malfeitor envie programas

para seu website, este website deixa de ser seu.

� Assim como seu computador possui um sistema e

programas que fazem suas tarefas diárias - como as

planilhas, editores etc. – um WebServer possui um

sistema operacional e programas que respondem pela

tarefa de "servir" páginas na internet.

� Estes comandos isolados ou até mesmo um programa

completo poderão ser transmitidos e executados

pelo computador, submetendo-o à vontade do invasor.



AS 10 LEIS IMUTÁVEIS DA SEGURANÇA

Quinta: Senhas fracas triunfam sobre a mais forte segurança.

� Uma senha é, por definição, secreta. Entretanto, muitos

usuários as compartilham com colegas ou as entregam a

estranhos. Ela serve para dizer se você é quem diz ser. Deixar

alguém usar sua senha é como permitir que assumam sua

identidade. Qualquer ação tomada sob essa identificação, será

de sua responsabilidade.

� Isso sem falar nos que nem mesmo têm uma senha! É

alarmante o número de contas, inclusive administrativas, que

não possuem senha ou que a senha é igual ao login. Claro que

a maioria cai no erro de senhas óbvias, nomes, datas de

aniversário, marca do monitor (!) etc.



AS 10 LEIS IMUTÁVEIS DA

SEGURANÇA

Sexta: Um sistema é tão seguro quanto seu administrador é

confiável.

� Políticas de acesso restrito a serviços ou arquivos são peças-

chave para se manter um mínimo de segurança nos sistemas.

Mas quem diz quais arquivos ou serviços devem ou não ser

acessados? Certo, o administrador.

� Ele possui controle total sobre o sistema e pode, a seu inteiro

critério, acessar qualquer byte que esteja sob seu domínio,

mesmo que ele não seja a pessoa certa para, digamos, abrir um

relatório confidencial da diretoria ou a folha de pagamentos.



AS 10 LEIS IMUTÁVEIS DA SEGURANÇA

Sétima: Dados criptografados são tão seguros quanto à senha usada

para sua decriptação.

� Todos os sistemas de criptografia possuem chaves com as quais é

possível decifrar seu conteúdo. Um sistema - por mais forte que seja -

perde seu valor caso a senha usada esteja disponível para

terceiros.

� Este erro é cometido por muitos usuários, principalmente na guarda

de arquivos usados como chave. Ao invés de gravá-los no próprio

computador, procure guardá-los em um disquete (e leve este

disquete para um lugar seguro). Caso estes arquivos estejam

protegidos por senhas, ou caso as próprias senhas e passphrases,

senhas formadas por frases, sejam usadas na criptografia, jamais as

anotem em cadernos, post-it, palms etc.



AS 10 LEIS IMUTÁVEIS DA SEGURANÇA

Oitava: Um antivírus desatualizado é apenas ligeiramente melhor do que

nenhum antivírus.

� As mais eficientes tecnologias de combate aos vírus são baseadas em

pesquisas nos arquivos de um computador, comparando-os com trechos de

vírus já catalogados pelo fabricante do antivírus.

� Quando um vírus é descoberto, o fornecedor do seu software antivírus

"descreve" este vírus e fornece estes dados para que sua ferramenta possa

reconhecê-lo caso o encontre perambulando pelos seus arquivos.

� Já deu para imaginar que um antivírus desatualizado, ou seja, que não

reconhece um determinado vírus - mesmo que ele esteja bem embaixo do

seu nariz - não vai ser uma proteção muito eficiente. A grande maioria dos

sistemas antivírus possui atualizações automáticas on-line, facilitando

muito esse trabalho. Basta fazer a sua parte!



AS 10 LEIS IMUTÁVEIS DA SEGURANÇA

Nona: O anonimato absoluto não existe, nem dentro, nem fora

da Internet.

� Durante qualquer tipo de interação com outras pessoas, dados

sobre você são coletados e armazenados, independentemente do

propósito e às vezes até mesmo contra a vontade do interlocutor.

� Em uma conversa sobre o tempo em um elevador você já deixou

disponível, de forma aproximada, seu peso, sua altura, sua idade,

seu status na sociedade, seu poder aquisitivo e, dependendo do

sotaque, sua origem. Pode-se descobrir mais em

crachás, observando posturas e gestos, puxando outros

assuntos e, finalmente, observando em que andar você desce do

elevador.



AS 10 LEIS IMUTÁVEIS DA SEGURANÇA

Décima: Tecnologia não é um remédio para todos os males.

� Algumas pessoas desconfiam de campanhas de marketing que prometem

soluções milagrosas, perfeitas, definitivas e de baixo custo para qualquer tipo

de produto. Profissionais da área de segurança não desconfiam: têm certeza de

que não existe, na sua área, uma solução deste tipo.

� Nenhum software ou hardware é suficientemente bom para proteger

eternamente seus sistemas computacionais. Assim como nem mesmo um

exército inteiro é suficientemente bom para impedir um ataque inimigo bem

sucedido.

� Primeiro porque segurança não se consegue só com tecnologia nem só com

atitudes. Ela é uma combinação de equipamentos seguros e práticas seguras.

Segundo porque a segurança não é um produto, é um processo.



PROCESSOS DE SEGURANÇA

� Segurança não é tecnologia, não é possível

comprar um dispositivo que torne a sua empresa

segura, assim como não é possível comprar ou

criar um software capaz de tornar seu

computador seguro (Wadlow, 2000).



PROCESSOS DE SEGURANÇA

Como trabalho, a segurança também se constitui de um

processo. Pode- se fazer uma analogia com o trabalho de uma

analista de sistemas, mas o trabalho de um profissional de

segurança, deve-se resumir no mínimo em:

� Analise o problema levando em consideração tudo que

conhece.

� Sintetize uma solução para o problema a partir de sua

análise.

� Avalie a solução e aprenda em que aspectos não

corresponderam a suas expectativas.



PROCESSOS DE SEGURANÇA



O CICLO PDCA

� Plan – Definir o que se quer, planejar o que será feito,

estabelecer metas e definir os métodos que permitirão

atingir as metas propostas. No caso de desenvolvimento de

um Sistema de Informação, esta atividade pode

corresponder ao planejamento do Sistema.

� Do – Tomar iniciativa, educar, treinar, implementar,

executar o planejado conforme as metas e métodos

definidos. No caso de desenvolvimento de um Sistema de

Informação, esta atividade pode corresponder ao

desenvolvimento e uso do sistema.



O CICLO PDCA

� Check – Verificar os resultados que se está obtendo,

verificar continuamente os trabalhos para ver se estão sendo

executados conforme planejados. No caso de desenvolvimento

de um Sistema de Informação, esta atividade pode

corresponder aos testes, análise das informações geradas e

avaliação de qualidade do sistema.

� Action – Fazer correções de rotas se for necessário, tomar

ações corretivas ou de melhoria, caso tenha sido constatada na

fase anterior a necessidade de corrigir ou melhorar processos.

No caso de desenvolvimento de um Sistema de Informação,

esta atividade pode corresponder aos ajustes, implementações

e continuidade do sistema.



O CICLO PDCA



PLANEJAMENTO

� Planejamento é o fator crítico de sucesso para a

iniciativa de gerir a segurança da informação e o

Plano Diretor de Segurança (similar a um Plano

Diretor de Informática) é justamente o elemento

específico para este fim. Este plano é que irá

apontar o caminho e os passos (atividades) que

irão apontar e suprir as necessidades de

segurança do negócio. Deve ser construído tendo

o envolvimento de todos os níveis da empresa



PLANEJAMENTO
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