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1.RESUMO  

Com a crescente globalização e a expansão da internet e da inclusão digital, a 
necessidade de implementação de medidas de segurança da informação tem crescido 
e se tornado cada vez mais expressiva, sendo que a cada dia que se passa, aumenta 
drasticamente a quantidade de ataques cibernéticos, que não devem ser 
menosprezados, pois podem trazer grandes danos às empresas. Para evitar estes tipos 
de ação, utiliza-se conceitos de segurança da informação, tais como normas de 
segurança, formas de proteção como software e metodologias e também conhecer a 
forma como ocorrem os ataques. 

 
Palavras chaves: Segurança da informação, teste de penetração 
 

2.INTRODUÇÃO  

A informação pode existir em diversas formas, escrita em papel, impressa, 
armazenada eletronicamente, transmitida por correios ou por outros meios eletrônicos; 
ou seja, independentemente de sua forma apresentada ou pelo meio no qual é 
compartilhada, é de grande importância no atual mercado econômico, que está cada 
vez mais competitivo. Com o aumento da conectividade, a disponibilidade da informação 
está exposta a um grande de vulnerabilidades e ameaças [5].  

Assim, Segurança da Informação compreende a proteção das informações 
contra os vários tipos de ameaças as quais estão expostas para garantir a continuidade 
do negócio, minimizar riscos, maximizar o retorno sobre os investimentos e as 
oportunidades de negócio. 

A Política de Segurança da informação tem como objetivo definir o conjunto de 
normas e métodos nos quais os procedimentos possam ser utilizados para a 
manutenção da segurança da informação, devendo ser formalizada e divulgada a todos 
os usuários que fazem uso das informações. A especificação da política de segurança 
deve ser breve, utilizar palavras simples e formalizar o que é esperado dos funcionários 
e colaboradores da empresa [2]. 

Uma de muitas técnicas para testar o nível de segurança de uma empresa é 
conhecido como Teste de penetração, o mesmo é um termo utilizado para a tentativa 
controlada de penetrar em determinado sistema ou rede com o intuito de verificar as 
possíveis vulnerabilidades. Emprega técnica que são utilizadas em um ataque 
propriamente dito, buscando tornar o cenário mais próximo da realidade possível para 
um possível invasor ou agente mal-intencionado. O teste de intrusão pode ser definido 
com as seguintes bases[5] [1]: Base de informações: nível de conhecimento sobre a 
empresa antes da execução do pentest. Agressividade: nível de aprofundamento do 
teste, variando entre apenas identificar as vulnerabilidades até a exploração de todas 
as vulnerabilidades detectadas.  

 

3.OBJETIVOS  

Tem como objetivo descrever aspectos ligados a segurança da informação, a 
necessidade de auditoria e os riscos que as faltas desses requisitos podem vir a causar. 
A presente pesquisa busca também estudar e comprovar alguns conceitos de teste de 
invasão. Demonstrar as técnicas e ferramentas para administradores de sistemas as 
técnicas que podem vir a ser utilizadas por agentes maliciosos com o intuito de 
prejudicar de alguma maneira a corporação através de ataques cibernéticos. Busca-se 
possibilitar ao leitor um fácil entendimento do conteúdo abordado, e das ferramentas 
demonstradas ao decorrer do trabalho. Informar a administradores de sistemas e 
interessados em segurança da informação, onde existem possíveis falhas que os 
atacantes normalmente se utilizam para causar danos em seus alvos, assim sendo, 



levar aos responsáveis pelo sistema a corrigi-lo ou então criar um método preventivo 
efetivo. Demonstrar conceitos éticos e preventivos para colaboradores, pois o maior 
fator de risco, é o fator humano. Será também abordado o motivo pelo qual é necessário 
a conscientização e aplicação de normas de segurança da informação, sendo sobre 
dados físicos, eletrônicos e afins. 

 

4.METODOLOGIA  

O presente trabalho se propõe a estudar segurança da informação com foco em 
ambientes empresariais por meio de pesquisa bibliográfica realizada em literatura 
científica e técnica, buscando como fonte de consulta livros, artigos, revistas e 
periódicos desta área de conhecimento. 
 

5.DESENVOLVIMENTO  

Este trabalho destaca simulações de ataques cibernéticos, com foco nos 

seguintes ataques: 

• Engenharia Social: É o ataque que busca explorar vulnerabilidades no fator 
humano, com o objetivo de obter informações precisas ou acesso restrito para 
realizar ataques mais profundos.  A engenharia social é o método onde alguém se 
utiliza de técnicas de persuasão, muitas vezes abusando a ingenuidade ou da 
confiança de outrem para ter acesso não autorizado a espaços, computadores ou 
informações sensíveis.  
"A engenharia social usa a influência e a persuasão para enganar pessoas e 
convence-las de que o engenheiro social é alguém que na verdade não e, ou pela 
manipulação. Como resultado, o engenheiro social pode aproveitar-se das 
pessoas para obter informações com ou sem o uso da tecnologia" [6]. 
 

• Mapeador de redes: O mapeamento de redes é uma técnica que é utilizada para 
descobrir informações sobre determinada rede. Normalmente se utilizam de envio 
de pacotes para todas as máquinas na rede com o intuito de conseguir 
informações. Uma ferramenta muito utilizada por profissionais e agentes maus 
intencionados. Por esse servido trazer informações do ambiente, é muito útil para 
que alguém que queira burlar o sistema com objetivos maliciosos, os mesmos 
analisam a rede para verificar onde estão brechas de segurança, tais como portas 
abertas, serviços em execução, sistemas operacionais, serviços e etc [4] [3]. 
 

• Negação de serviço: Negação de serviço (Denial of Service DoS) é o tipo de 
ataque mais frequente na internet. Seu principal objetivo é onerar os recursos da 
vítima impedindo que ela disponibilize os seus serviços. Atualmente, esse tipo de 
ataque pode ser utilizado como uma forma de distração ou cobertura para outros 
ataques devido ao intenso tráfego gerado. Empresas sofrem altos prejuízos com 
ataques de negação de serviço, principalmente aquelas que tem como negócio 
algum tipo de alta disponibilidade [7]. 

 

• Força Bruta em WPS:  A tecnologia WPS (Wi-fi Protected Setup) é o padrão de 
segurança que permite que o usuário mantenha facilmente sua rede doméstica 
segura. Quando ativo, o serviço solicita um PIN (Personal Identification Number) 
para que realize a autenticação. O método tornou-se vulnerável em 2014, pois foi 
alvo de ataques de força bruta e pela facilidade de descobrir o PIN. O ataque de 
força bruta tem como objetivo, obter uma senha de maneira não autorizada seja o 
mesmo em um sistema online quanto offline. O mesmo tem como objetivo testar 



senhas de forma consecutiva até encontrar uma senha válida, um software muito 
utilizado para a realização do ataque é o Reaver [8] [5]. 

 

• Evil Twin Wireless:  O agente mal-intencionado configura seu identificador de 
conjunto de serviço (SSID) para ser o mesmo que o do ponto de acesso no hotspot 
local ou rede sem fio corporativa. O mesmo interrompe ou desabilita o AP legítimo 
desconectando-o, direcionando uma negação de serviço contra ele ou criando 
interferências de RF (sinais de radiofrequência) em torno dele. Os usuários 
perdem suas conexões com o AP legítimo e reconectam-se ao “gêmeo malvado”, 
permitindo que o hacker passe a interceptar todo o tráfego para esse dispositivo. 
Quando os usuários efetuam login em contas bancárias ou contas de e-mail não 
seguras (que não são HTTPS), o invasor intercepta a transação. Nesse caso, o 
invasor também seria capaz de se conectar a outras redes [8] [5]. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Os resultados obtidos até o momento demonstram que existe uma grande 

facilidade na obtenção de ferramentas que automatizam diversos tipos de ataques 

cibernéticos, onde não se exige por parte delas, grande conhecimento ou nível técnico 

para execução das mesmas. Os ataques realizados ainda hoje conseguem danificar e 

trazer prejuízos para grandes corporações. Com isso, se confirma o fato da 

obrigatoriedade de implantação de sistemas relacionados à segurança da informação. 
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