[Workshop de Segurança da Informação]

[ ossa Missão ]

Prover Confidencialidade, Integridade e
Disponibilidades para os nossos clientes
Proporcionando um diferencial mercadológico
para os mesmos.

Incidentes reportados ao CAIS: por ano
Atualizado em: 03.05.2006

Incidentes reportados ao CAIS: Histórico
Atualizado em: 03.05.2006

Princípios Básicos

Confidencialidade

Disponibilidade

Integridade

Terminologia
Bem

“Itens que possuem valor tangível e/ou intangível
para a empresa ...”[1]

Vulnerabilidade Calcanhar de Aquiles. Ocorre devido a:
• Falha de design
• Falha de operação
• Falha de manutenção
Ameaça

Agentes que atuando sobre as vulnerabilidades
colocam os bens em riscos causando incidentes.
Horton, Mike , Hack Notes – Segurança de Redes – pag.. 28

O que deve ser protegido?

Documentos

Patrimônio

Depende

Imagem

Pessoas

Equação Básica da Segurança

Proteção

Custo

Proteger contra quem ?

Terroristas

Espiões Industriais

Concorrência Desleal

Ex-funcionários

Hacktivistas

E ainda

Crackers

Script Kid

Phreackers

Carders

Por quê?

• Espaço em disco (Pornografia, programas ilegais)
• Poder de Processamento ( Quebra de senhas)
• Utilizar como ponte para outros ataques
• Ataques de negação de serviço (DoS, DDoS)
• Enviar Spam
• Roubo de informações (senhas, contas, cartão de crédito)
• Provas, documentos sensíveis, códigos fontes
• Arquivos do RH

Riscos à Segurança da Rede e Soluções

Danos Financeiros / Imagem
• Fraudes
• Quebra de Sigilo/Privacidade
• Perda de Controle
• Processos Legais

Obtendo Acesso

Enumerar serviços

Futuros ataques?

Procurar falhas

Manter Acesso

Atacar

Apagar rastros

Como?

Cavalos de Tróia

Trash Dump

Sniffer

Engenharia Social
Googling Up Passwords - www.securityfocus.com/columnists/224

Força Bruta

Google![1]

Defense in Depth

Planos

• Planos Gestores
• Políticas de Segurança
• Planos de Contingência
• Inventários
• Checklists

ormas e Melhores Práticas

• ISO/IEC 17799 – Best Pratices
• ISO 27001 – Security Framework
• COSO
• COBIT
• DoD 5220.22-M - National Industrial Security Program Operating Manual
• SOX – Sabarnes Oxley

Comitê Gestor de Segurança da Informação
Objetivos e Metas:
• Detectar falhas e vulnerabilidades.
• Realizar um processo de auditoria norteado por normas e checklists.
• Identificar e assegurar a consistência dos processos de negócios.
• Implementar soluções de Segurança da Informação
• Conscientizar a funcionários e colaboradores.
• Treinar funcionários.
• Monitorar as medidas implementadas.

Gestor de Segurança da Informação

Responsabilidades:
• Líder do Comitê Gestor de Segurança da Informação
• Mediar, orientar, questionar, analisar ameaças, riscos e impactos
• Estudar a viabilidade dos próximos passos.

Plano Diretor de Segurança

Objetivos e Metas:
• Planejar soluções que irão minimizar os riscos de segurança
• Proteger os ativos relacionados aos principais Processos de Negócio
• Baseado nas normas ISO/IEC 17799, ISO/IEC 27001:2005 e DoD 5220.22-M

Inventário de Processos de egócio
Objetivos:
• Entendimento do funcionamento do Inatel – Conhecer o Core Business
• Identificar principais processos de negócio do Inatel
• Mensurar riscos
• Classificar processos em relação a parâmetros de relevância
• Criar bases para o direcionamento dos investimentos em segurança

Inventário de Processos de egócio
Procedimentos:
• Entrevistas com os principais indivíduos envolvidos com os processos
• Auditoria, verificações através de checklists, normas e melhores práticas
• Classificação de riscos através de Business Inteligence
• Criar mapa de relevâncias com referências cruzadas entre os processos
• Foco no processo e não no ativo!

Inventário de Processos de egócio
[Classificação de Processos]

Inventário de Processos de egócio
[Classificação de Processos]

Maior Gravidade

ICC – Projetos e Consultoria

Menor Gravidade

Transferência de Documentos

Inventário de Processos de egócio
[Estudo de Caso]

Inventário de Processos de egócio
[Estudo de Caso]

Inventário de Processos de egócio
[Estudo de Caso]

Escalas para classificação dos Processos de egócio
[Gravidade, Urgência e Tendência]

Escalas para classificação dos Processos de egócio
[Relevâncias e Impactos CIDAL*]

*CIDAL – Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade, Autenticidade e Legalidade

Estudo de Caso
[Empresa de Projetos de Telecomunicações]

Ameaças:
• Interrupção no fornecimento de energia elétrica [Disponibilidade].
• Funcionário insatisfeito destrói arquivos do setor financeiro [Integridade].
• Furto de projetos [Confidencialidade].

Estudo de Caso
[Empresa de Projetos de Telecomunicações]

Vulnerabilidades:
• Dependência de uma fonte única e ininterrupta de energia.
• Falta de controle nos ativos da empresa.
• Controle de acesso inadequado.

Estudo de Caso
[Empresa de Projetos de Telecomunicações]

Controles:
• Fonte de energia (UPS).
• Termos de responsabilidade de gestão da informação.
• Biometria, câmeras, catracas, etc .

Política de Segurança da Informação

Por que uma Política de Segurança da
Informação?
O Inatel resguarda e gerencia uma quantidade expressiva de informações
pessoais e confidenciais relacionadas aos seus empregados e clientes. Os
computadores estão cada vez mais sendo utilizados como meios
confiáveis de se armazenar informações, principalmente pelo fato da
grande conectividade e facilidade do transporte de informações entre
eles. É importante que uma aproximação consistente seja adotada para
salvaguardar as informações do Inatel considerando a natureza
extremamente sensível das informações contidas nos sistemas eletrônicos
e manuais

A quem se aplica?
• Todos os funcionários cujo trabalho esta baseado ou dependa da
utilização de computadores ou conexões à Internet.
• Qualquer outra utilização por parte dos funcionários de qualquer
computador ou conexões à Internet.
• Terceiros trabalhando em negócios legítimos utilizando equipamentos
ou a rede de computadores da organização.
• Todos que participarem do processo de manuseio, transporte,
armazenamento e descarte dos ativos, eletrônicos ou não, da
organização.

Backup

Informações sensíveis não devem ser armazenadas nas
estações de trabalho
e outros dispositivos locais.

http://www.inatel.br/ajuda/videos.asp

Segurança dos Equipamentos

• Fica proibida a alimentação nos ambientes de processamento de informações,
desenvolvimento e outros recintos onde estejam presentes equipamentos
eletrônicos e computacionais.
• É permitida a utilização de squeezers nas instalações de processamento de
informação.
• A conservação do bom estado dos equipamentos e dispositivos utilizados no
processo de tratamento da informação é de responsabilidade do seu usuário.

Armazenamento das Informações

• Informações que não são mais requeridas devem ser descartadas ou arquivadas
de modo seguro de acordo com a política de descarte.
• Registros em papel devem ser descartados de maneira segura.
• Guilhotinas de papel podem ser utilizadas para destruir documentos do arquivo
morto que não serão mais utilizados.
• Qualquer dispositivo contendo informações pessoais e/ou confidenciais que
não necessitem de arquivamento devem ser destruídos após a sua utilização.
• Todas as informações classificadas como confidenciais devem ser guardadas
em cofres quando não estiverem em uso.

Seleção de Pessoal

• Disponibilidade de referências de caráter satisfatório;
• Verificação da exatidão das informações do Curriculum Vitae do candidato;
• Confirmação das qualificações acadêmicas e profissionais;
• Verificação da identidade (Passaporte ou documento similar);
• Funcionários devem assinar os acordos como parte dos termos e condições
iniciais de contratação;

Acordo

Um contrato formal deve fazer parte das relações com todos os prestadores de
serviços, objetivando o entendimento e concordância desses com as normas e
procedimentos de segurança na organização. Todos prestadores de serviços
devem também assinar uma declaração demonstrando entendimento sobre a
existência da legislação relevante ao receberem o direito de acesso às
informações armazenadas nos sistemas computacionais.

Política de bloqueio de tela

Ao se ausentar da estação de trabalho,
efetue o bloqueio da tela do computador.
Para períodos acima de 15 minutos o
bloqueio do sistema será realizado
automaticamente.

Política da Mesa Limpa

•Mantenha uma política de “mesa limpa”
retirando papeis, anotações e lembretes da
sua mesa de trabalho.
•Ao final do dia, ou no caso de ausência
prolongada, limpar a mesa de trabalho.

Revisão e Manutenção
• Política é um documento “vivo” e deve ser revisado.
• Revisões podem ser anuais, semestrais, etc.
• Manutenção e revisão são de responsabilidade do Comitê
Gestor de Segurança.
• Modificações devem ser anunciadas a todos.
Última versão pode ser encontrada na intranet em: [endereço_da_intranet]
Data: Janeiro 2007
Versão 2.0

REGISTRO DE INCIDENTE

REGISTRO DE INCIDENTE
Descrição da ocorrência:

INCIDENTE: Fato imprevisto e indesejável
que com possibilidade de danos à
informação, ao patrimônio, aos ativos ou
impactos ambientais.
Nome (opcional):
Ramal
:
Local da ocorrência:

Data:

Horário

TIPO DE INCIDENTE
( ) Acesso não autorizado
( ) Furto

Analisado por:

Data

( ) Queda de energia elétrica
( ) Risco de incêndio
( ) Vandalismo
( ) Vazamentos diversos
( ) Outros

Dúvidas sobre o preenchimento deste formulário ou
sobre a natureza de um incidente, ligue para o SRI
ou SSG.

Plano de Continuidade de egócios

O desenvolvimento deste plano tem como objetivo fornecer informações e
procedimentos a serem executados em casos de incidentes de segurança que
venham a comprometer o funcionamento adequado dos processos de
negócio do Instituto.

“Segurança é um processo e não um
produto.”
-Bruce Schneier
Criador do Blowfish

Contatos

sandstorm@inatel.br

Diego Protta Casati
diego-casati@inatel.br

