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 19:45 - Abertura

 20:00 – Os desafios de segurança na era da 
Internet das Coisas (IoT)

 21:00 - Perguntas

 21:15 - Coffee-End



 Informar a comunidade sobre os riscos de 
segurança e adoção das novas tecnologias 
ligadas pelo conceito de Internet das Coisas, 
aplicações práticas no dia-a-dia, curiosidades, 
cases e boas práticas na utilização. 



100% of the 
top 10 automotive 

companies.

96% of the top 
50 global 

corporations.

100% of the 
top 10 telecom 

companies.

80% of the top
10 banks.

90% of the top
10 oil companies.

Global Threat Intelligence
1,200+ experts worldwide

New malware every ½ second
Founded

Headquarters
Employees

Offices
2013 Sales

1988, USA
Tokyo, Japan
5,217
36
$1.1B USD

Um mundo seguro para a troca de 
informações digitais

4



O que é IoT?

A Internet das Coisas (do inglês, Internet of
Things) é uma revolução tecnológica a fim
de conectar dispositivos eletrônicos
utilizados no dia-a-dia (como aparelhos
eletrodomésticos, eletroportáteis, máquinas
industriais, meios de transporte etc.) à
Internet.



Tendências



Tendências



História do IoT

Máquina de Coca-Cola conectada no Carnegie Melon University, 1982

Torradeira conectada à Internet, 1990
XCoffee, ‘Webcam’ avisava status do café na rede, 1991



Deixando as 
coisas mais 
inteligentes

Ter o 
controle do 

Mundo

Deixando as 
coisas falando 

entre si

Colocar o 
Mundo 
Online

O mundo é 
o índice

Todos elementos do 
mundo são descritos 

em detalhes na 
internet

Pacotes podem ser 
procurados na 
internet e nós 
sabermos onde 

estão

Objetos roubados 
ou perdidos podem 

nos falar onde 
estão

Plantas podem ser 
regadas sem 

interação humana 
se a terra estiver 

seca

Alarme pode tocar 
mais cedo de acordo 
com o mau tempo 
ou condições do 

trânsito.

Objetos podem ser 
identificados por sua 
posição no mundo, 

porém, sem interação.

Movendo objetos que são 
unicamente identificados 

por códigos.  Sem 
interação direta com 

objeto.

Objetos estão conectados 
na internet e interagem 

com as pessoas, 
comunicando onde estão, 

entre outros.

Objetos se comunicam 
entre si, de acordo com 

as condições selecionadas

Objetos se comunicam 
com a rede para receber 
informações e elaborar 
novos conhecimentos e 

ações.

Realidade 
aumentada, 

Geotagging, GPS

RFID, Nearfield
communication, 
Barcode, Visual 

Recognition

Controle Remoto Machine2Machine
Object Generated
Content (OGC), 
Device to Grid

Áudio em 
monumentos, 
Google Earth

Shazam, Picasa, 
SoundHound

iTunes Remote, 
HomeCamera, 
Botannicals

GoodnightLamp, 
iPhone+Nike, 

Poken, Pachube

WineM, Nike Human
Race, GlowCap
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Evolução IoT



Segmentos Importantes



Casa Conectada

Mais de 70 ip’s

nesta casa



Indústria Conectada



Indústria Conectada
DEMO

VIDEO



Agronegócio Conectado



Saúde Conectada



Carro Conectado



Cidades Conectadas



Cidades Conectadas
VIDEO



SHODAN



Notícias no Mundo sobre Segurança de IoT



Protegendo seu roteador

O surgimento da Botnet Mirai em 
setembro de 2016 trouxe à tona a 
necessidade de proteger os 
dispositivos IoT, lembraram sobre a 
gravidade do tema, e reforçaram o  
dano que pode causar. Depois de 
derrubar o site do jornalista de 
segurança Brian Krebs, outros 
ataques DDoS tiveram como alvo 
sites de alto perfil como Netflix, 
Twitter e Airbnb.



Um Botnet é uma coleção de programas conectados à
Internet que comunicam-se com outros programas
similares, a fim de executar tarefas. Também é uma
coleção de agentes de software ou bots que executam
autonomamente e automaticamente. O termo é geralmente
associado com o uso de software malicioso, mas também
pode se referir a uma rede de computadores, utilizando
software de computação distribuída.

O que é uma Botnet?



Botnet Mirai

Pontos de Entrada

• Built-In Backdoors
• Vulnerabilidades
• Web-Based Scripts 
• Authentication Bypass

Ataque DDOS



Botnet Mirai



Botnet Mirai



Principais Desafios

• Privacidade, quais informações estão sendo coletadas e 
compartilhadas?

• Onde as informações estão? É seguro?
• Atualizações, como realizar com usuários desatentos? 
• Como visualizar comportamentos suspeitos na rede?
• A comunicação entre dispositivos é segura?

Precisamos estar atentos ao formato de 
arquitetura de segurança oferecido pelo 

fabricante do dispositivo



Previne acesso não autorizado aos dispositivos, dados criptografados
armazenados e/ou comunicação criptografada.

Mudanças de Arquitetura

Criptografia Embarcada
(armazenamento local e núvem)



Criptografia Ponta a Ponta

Mudanças de Arquitetura

Toda a comunicação com o dispositivo deve ser autenticada usando
senhas fortes (como mínimo), usando autenticação de protocolos como
X.509 ou Kerberos, com 2 fatores de autenticação.



Autenticação e Autorização
• RADIUS, LDAP, 802.1X, Radius Proxy
• SSO Mobility Agent
• Web based login widget

Dois fatores de autenticação
• Token, physical and mobile
• Tokenless, via SMS and email

Gestão de Certificados
• X.509 Certificate Signing, Certificate Revocation
• Remote Device / Unattended Authentication

Single Sign on
• Active Directory
• Agent or agentless
• Third party systems via RADIUS, Syslog and API 

Integration

Toda a comunicação com o dispositivo deve ser autenticada usando
senhas fortes (como mínimo), usando autenticação de protocolos como
X.509 ou Kerberos, com 2 fatores de autenticação.

Autenticação

Mudanças de Arquitetura



Mudanças de Arquitetura

Micro segmentação



Mudanças de Arquitetura

Controle de aplicações e
IPS (Intrusion Prevention System)



Mudanças de Arquitetura

Visibilidade, Análise e Controle



4 Boas Práticas

Escolha um 
fornecedor de 

confiança, 
conheça seus 

processos

Utilize Senhas 
Fortes para todos 
seus dispositivos

Garanta 
Visibilidade de 

sua Rede

Realize Updates
sempre que 

possível - Virtual 
Patching



https://www.trendmicro.com/us/iot-security/
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