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Segurança de Aplicações e Privacidade de Dados:  

Insegurança de Aplicações Pode Custar Caro com a LGPD



Por que é Importante?



Por que se Preocupar com a LGPD ?

Se acarretar risco ou dano relevante, a lei prevê que empresas terão
de notificar os titulares e, dependendo da dimensão do vazamento,
até mesmo realizar notificação pública – Danos de Imagem. Poderá
acarretar também em suspensão ou até mesmo proibição das
atividades de tratamento de dados pessoais.

Graves violações podem acarretar multas de até 2% (dois por
cento) do faturamento no último exercício, excluídos os tributos,
limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais) por infração.



Princípios da LGPD para Tratamento de Dados Pessoais e 
Por que Segurança de Aplicações é Crucial?

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular,

sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos 
dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como 
sobre a integralidade de seus dados pessoais;

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade 
e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

Capítulo I - Art. 6º 

As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a 
boa-fé e os seguintes princípios:



Capítulo I - Art. 6º (cont.)

As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a 
boa-fé e os seguintes princípios:

VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e 
os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados 
e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a 
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

Princípios da LGPD para Tratamento de Dados Pessoais e 
Por que Segurança de Aplicações é Crucial? (cont.)



Fonte: www.imperva.com

✓ Firewall e IPS não são efetivos para bloquear ataques em aplicações Web

Insegurança Web

Fonte: www.imperva.com



SQL Injection

Estudo de Caso – SQL Injection – Atacantes Podem 
Manipular e Roubar Diretamente do Banco de Dados

http://www.sitevulneravel.com/meuperfil.aspx?idUsuario=10444%20
UNION%20SELECT%20idUsuario,email,cpf,rg,data_nascimento,NULL,NULL--

SELECT idUsuario,email,CPF, RG, data_nascimento, idPerfil, cod_cadastro FROM 
users WHERE idUsuario = 10444 UNION SELECT idUsuario,email, cpf, rg, 
data_nascimento, NULL, NULL--;



SQL Injection

Estudo de Caso – SQL Injection – Atacantes Podem 
Manipular e Roubar Diretamente do Banco de Dados

Com vulnerabilidades de aplicação como essa, sua
empresa estará fazendo “utilização de medidas 
técnicas e administrativas aptas a proteger os 
dados pessoais de acessos não autorizados” (Art. 
6 – Capítulo I – VII – LGPD)?



Cross-Site Scripting (XSS)

Estudo de Caso – Cross-Site Scripting
Atacando Usuários de Aplicação Web e Roubando Dados Sensíveis



Estudo de Caso – IDOR (Insecure Direct Object Reference)  
Falha de Controle de Acesso – Acessando Contas de Clientes

http://comprasonline.exemplo/perfil.aspx?userid=7849&op=42

http://comprasonline.exemplo/perfil.aspx?userid=2500&op=42

Se a aplicação não tiver um controle de acesso adequado:

O atacante terá privilégios de outro usuário!

✓ Exemplo de vulnerabilidade que não é detectada por varredura automatizada:



Estudo de Caso – Baixa Entropia em Token de Reset de Senha 
Possibilidade de Comprometimento de Contas

http://comprasonline.exemplo/passwordrecover.aspx?token=7849579921

http://comprasonline.exemplo/passwordrecover.aspx?token=7849574289

http://comprasonline.exemplo/passwordrecover.aspx?token=7849573457

http://comprasonline.exemplo/passwordrecover.aspx?token=7849579386

http://comprasonline.exemplo/passwordrecover.aspx?token=7849571438



Insegurança Mobile
Seu Mobile App pode Vazar Dados Pessoais

Aplicações móveis também estão sujeitas a uma série de vulnerabilidades

• Falhas de corrupção de memória

• Manipulação em tempo de execução

• Implementação fraca de criptografia

• Cross-Site Scripting

• SQL Injection

• XML Injection

• Armazenamento inseguro de dados sensíveis



Insegurança Mobile
Seu Mobile App pode Vazar Dados Pessoais

Não há validação do
certificado SSL, sendo possível
interceptar a comunicação
(man-in-the-middle) com um
certificado falso.

Devido a esta fragilidade, um atacante 
pode interceptar dados de cartão de 
crédito.



Insegurança Mobile
Seu Mobile App pode Vazar Dados Pessoais

Hash da nova senha do usuário 
sendo enviado para efetuar a 

troca de senha. A segurança do 
aplicativo móvel pode ser 

completamente comprometida 
pela manipulação do web service.

Explorando web service
que permite troca de 
senha sem qualquer 
controle de acesso.



Processos de 
Desenvolvimento Seguro

Custo Relativo de Correção de Vulnerabilidades nas Fases do

SDLC (Software / Systems Development Life Cycle )

Fonte: Implementing Software Inspections, IBM Systems Sciences Institute



Desenvolvimento Seguro

➢ Como desenvolver um Baseline de Segurança de Aplicações?

Alguns pontos a serem considerados:

• Requisitos de controle de acesso

• Requisitos de criptografia

• Requisitos de auditoria

• Como tratar entradas de dados

• Proteção contra as principais classes de vulnerabilidades



DevSecOps
Modelagem 
de Ameaças e 
Desafios de 
Segurança 

Uso de Técnicas 
de Codificação 
Segura e 
Implementação 
de Defesas

Testes de 
Segurança 
Automatizados e 
Manuais – SAST, 
DAST e Pentest

Detectar 
Ataques, 
Prevenir 
Exploração e 
Testar Prod.



SAST – Static 
Application 
Security Testing



DAST – Dynamic 

Application Security 
Testing



Penetration 
Testing (Testes de Intrusão)

➢ Envolve realizar uma análise com os “olhos de um atacante real”

• Sem informações de arquitetura

• Sem acesso ao código fonte

• Sem credenciais de acesso
Black Box

• Informações parciais sobre arquitetura

• Sem acesso ao código fonte

• Uso de credenciais de acesso

Gray Box

• Informações completas sobre arquitetura

• Acesso ao código fonte

• Uso de credenciais de acesso

White Box



Por que fazer Pentest e não 
apenas DAST e SAST automatizados?

➢ Vantagens e desvantagens de se realizar teste de intrusão versus realizar somente análise
automática de vulnerabilidades:

Detecta falhas de lógica

Mostra falhas sutis de validação

Expõe falhas não convencionais

Testa ferramentas de proteção

Testa processos e pessoas

Testa arquitetura de segurança

Facilita análise de risco

Ajuda na conscientização

Exige profissionais especializados

Requer mais  tempo



O que dizer de WAF (Web Application Firewall)? 
É uma solução completa para segurança de Aplicações?

Oferece vantagens ou 
poder ser necessário 
quando...

É possível criar “virtual patches” para falhas 
críticas enquanto essas são corrigidas

Há dificuldade para corrigir falhas em
aplicações web legadas

Há dificuldade para corrigir falhas em
aplicações web ou componentes de
terceiros

Há dificuldade para corrigir falhas 
críticas em um tempo curto



Web 
Application

Firewall não é 
uma bala de 

prata!

O que dizer de WAF (Web Application Firewall)? É uma 
solução completa para segurança de Aplicações? (cont.)



➢Dificilmente bloqueia ataques
que exploram falhas de lógica
específicas da aplicação

➢Há vários métodos para burlar
mecanismos de detecção de
Web Application Firewalls

O que dizer de WAF (Web Application Firewall)? 
É uma solução completa para segurança de Aplicações?



Como mitigar os riscos em suas 
aplicações?

Audite 

Teste 

Treine 

Defina 

Monitore 

É um processo contínuo



Obrigado!

Bruno Cesar – Diretor Técnico Able Security
bruno.souza@ablesecurity.com.br


