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RESUMO 
 

A internet das coisas apresenta um crescimento acelerado onde observa-se que 

pelo fato dessa aceleração, muitos dispositivos são inseguros, pois em seus projetos 

segurança da informação e privacidade não são itens considerados. Cabe dizer também 

que o assunto ainda está em debates entre diversas instituições de segurança, e 

frameworks estão sendo discutidos e criados com ajuda de empresas e estudiosos. Desta 

forma, o trabalho se propõe a desenvolver um guia de boas práticas e ações a serem 

realizadas para tornar a IoT mais segura. A implementação do guia, apesar de não ter 

sido realizada para os desenvolvedores e fabricantes, foi analisado a parte de usuário em 

uma empresa nacional de seguros. 
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ABSTRACT 

 

The Internet of Things presents an accelerated growth and due to the fact of this 

acceleration many devices are insecure, because in their projects, information security 

and privacy are not considered items. Note that the subject is still in discussions 

between various institutions of security, and frameworks are being discussed and 

created with the help of companies and scholars. In this way, the proposal of the work 

presents a guide of good practices and actions to be carried out to make IoT safer. The 

implementation of the guide, although not done for the developers and manufacturers, 

was analyzed the user's part in a national insurance company. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 – Tema 

 

O trabalho consiste no estudo da relação do crescimento acelerado da internet 

das coisas à problemas de segurança da informação e privacidade dos dados, 

apresentando os riscos inerentes a este tipo de tecnologia, que refletem na vida das 

pessoas e organizações. 

 

1.2 – Delimitação 

 

Esta pesquisa foi realizada somente para a visão de usuário de um dispositivo 

IoT, não sendo utilizado o guia proposto no momento de desenvolvimento ou fabricação 

do mesmo, devido à inviabilidade de tempo e oportunidades. 

 

1.3 – Justificativa 

 

O mundo está altamente conectado nos dias atuais e é possível identificar uma 

tendência no aumento desta conectividade no futuro. Porém com tanta tecnologia e 

relacionamento entre dispositivos, os riscos de segurança que estão atrelados a estes 

aspectos são enormes. 

Atualmente é normal sites serem invadidos, ou empresas de grande expressão no 

mercado que possuem os dados dos seus clientes expostos na internet, e a cada ano que 

passa, as formas e a constância desse tipo de ato vão se tornando maiores. A partir disto, 

é possível observar que as pessoas já possuem uma maior preocupação com relação a 

segurança e inclusive hoje é largamente discutido até o uso que estas empresas fazem 

dos dados pessoais dos seus clientes. 
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Identificando esta nova fase em que se vive, torna-se conveniente dar atenção 

para a internet das coisas, um assunto que vem sendo discutido cada vez mais nos 

últimos anos, mas muitos ainda não conhecem verdadeiramente seu conceito. Muitas 

pessoas possuem em suas residências ou empresas, dispositivos considerados como IoT, 

mas não é percebido os riscos que dispositivos conectados sem a devida segurança 

podem trazer. 

Dentro da perspectiva aqui disposta, este estudo apresenta relevância tanto para 

organizações que pretendem implementar soluções de IoT como também para o uso 

particular, como residências automatizadas. 

 

1.4 – Objetivos 

 
 

O objetivo deste trabalho consiste em apresentar um guia de boas práticas que 

seja possível ser utilizado tanto por desenvolvedores e fabricantes de IoT quanto pelos 

usuários. O guia possui a finalidade de avaliar o dispositivo IoT a fim de identificar 

falhas e mitigar os riscos que esta tecnologia traz para a vida das pessoas e 

organizações, aumentando o nível de confiança relacionado a privacidade e crescimento 

sustentável. Assim, segue os seguintes objetivos específicos: 

 Apresentar os conceitos de IoT e exemplificar os dispositivos considerados. 

 Efetuar estudo com relação ao crescimento da IoT durante os anos; 

 Identificar os problemas de planejamento e arquitetura que esta tecnologia 

possui devido ao seu crescimento; 

 Estudar os problemas oriundos da tecnologia referentes à segurança da 

informação e privacidade de dados; 

 Elencar os demais riscos associados ao IoT; 

 Desenvolver uma proposta de solução de forma que os riscos apresentados 

referentes a segurança da informação e privacidade sejam mitigados; 

 Discorrer sobre os resultados obtidos referente a aplicação da proposta 

apresentada e o aumento de confiança das pessoas e organizações com o uso 

de padrões de segurança para IoT. 
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1.5 – Metodologia 

 
Este trabalho utiliza de uma pesquisa teórica, através de pesquisas, conteúdos da 

internet, livros, publicações e artigos, embasando os conceitos e aplicações presentes 

neste trabalho, auxiliando a aprofundar os conhecimentos necessários a fim de gerar 

uma proposta de solução inteligente para o problema apresentado. Também foi utilizada 

a pesquisa empírica para uma avaliação de criticidade em dispositivos IoT numa 

empresa nacional de seguros utilizando o conceito proposto. 

 

1.6 – Descrição 

 

O capítulo 2 apresenta inicialmente o conceito de internet das coisas, as suas 

possibilidades de uso e elenca alguns dispositivos que foi utilizado como exemplo. 

Além disto, mostra o foco principal do trabalho, a problemática no uso crescente desta 

tecnologia e os problemas que de segurança e privacidade que este crescimento 

desregrado surge como consequências.  

No capítulo 3 desenvolve a proposta de um guia, para que os desenvolvedores e 

fabricantes de IoT possam utilizar boas práticas e aumentar a segurança e privacidade 

destes dispositivos, além de envolver o usuário neste processo de segurança dos dados. 

O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos na avaliação realizada em uma 

câmera IP utilizada por uma companhia de seguros nacional, além de trazer os 

benefícios que são encontrados com o uso de padrões. 

Permeando todo o trabalho desenvolvido, o capítulo 5 discorre sobre a 

conclusão da pesquisa e as melhorias que podem ser aplicadas no item trabalhos 

futuros. 
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Capítulo 2 

Embasamento Teórico 
 

2.1 – A internet das coisas 

 
O tema internet das coisas ou IoT do inglês Internet of Things, possui um 

conceito básico, mas que normalmente traz dúvidas com relação ao entendimento. De 

acordo com o ISACA, IoT “[...]refere-se a objetos físicos que incorporam elementos de 

rede e de computação e se comunicam com outros objetos através de uma rede”[1]. 

Contudo ele também diz que este conceito pode ser interpretado de forma diferente, no 

que se refere basicamente a forma de comunicação que estes equipamentos irão 

interagir uns com os outros, sendo a rede mencionada a internet ou qualquer outro tipo 

de forma de comunicação. 

Para melhor exemplificar as nuâncias do conceito, segundo a IEEE “A internet 

das coisas, ou IoT [...]é uma rede de itens - cada um incorporado com sensores - que 

estão conectados à Internet” [2] ou se tem a visão da TechTarget que diz que “[...]é um 

cenário em que objetos, animais ou pessoas são fornecidos com identificadores únicos e 

a capacidade de transferir dados através de uma rede sem exigir interação de humano 

para humano ou humano a computador” [3]. Analisando os conceitos aqui demostrados 

é possível identificar que IoT são equipamentos que incorporam elementos 

computacionais, onde estes objetos fornecem ao usuário final utilidade e interação 

inteligente, comunicando-se com outros equipamentos IoT. Um exemplo pode ser dado 

com os dispositivos de saúde, que monitoram atividades físicas e sinais vitais dos seus 

usuários informando-os sobre cuidados, prevenção de doenças, auxílio nos remédios ou 

a possibilidade de informar ao médico sobre alguma alteração importante. 

 

2.1.1 – As possibilidades da IoT 

 
Com a tecnologia sendo inserida em diversos objetos, é possível ensina-los a 

responder a presença, ao movimento, a voz ou até mesmo a comportamentos 
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fisiológicos, como a frequência cardíaca ou padrões de sono, por exemplo. IoT combina 

a conectividade de sensores a pessoas, permitindo, com o avanço da inteligência 

artificial, a aprendizagem e a autonomia, antecipando desejos e necessidades, mudando 

a interação com o mundo. 

Aplicações para a IoT são diversas, podendo ser utilizada em casas, dispositivos 

vestíveis ou wearables, nas cidades, redes elétricas, na indústria e fábricas, em veículos, 

na medicina e até mesmo na agricultura [4]. 

De acordo com uma pesquisa realizada em 2016 pela IoT Analytics [5], 

conforme mostra a imagem abaixo, a maioria dos projetos relacionados a internet das 

coisas estão em ambientes industriais, seguido por Cidades Inteligentes e em terceiro 

projetos relacionados à energia inteligente. Vale ressaltar que a maior parte dos projetos 

são de origem europeia e dos Estados Unidos. 

 

Figura 2.1 – Quantidade de projetos relacionados a IoT no mundo. 
Fonte: Cisco [5]. 

 

 

2.1.2 – Dispositivos IoT e preocupações 

 

Hoje se tem a disposição diversos dispositivos que fazem parte da internet das 

coisas, listando alguns que foram desenvolvidos nos últimos 16 anos [6]: 

 Smartphones: Em 2007 com o lançamento do Iphone, pode-se dizer que 

este foi o primeiro tipo de dispositivo IoT amplamente utilizado. Estes 
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aparelhos além de possuírem a facilidade de acesso à internet também 

são equipados com posicionamento global (GPS). Estes aparelhos hoje 

trazem muitas preocupações para o âmbito corporativo, pois muito se 

discute a forma de controlar atividades realizadas neles por funcionários 

que o utilizam como BYOD (Bring your own device). 

 Dispositivos médicos: A primeira preocupação e entendimento que este 

tipo de aparelho pode ser considerado como IoT foi em 2007, quando 

Dick Chen, vice-presidente dos Estados Unidos solicitou que os médicos 

desconectassem o seu marcapasso cardícado temendo que terroristas 

podessem invadi-lo e mata-lo. De fato, os fabricantes destes dispositivos 

não haviam se preocupado com controles de segurança.  

 Dispositivos vestíveis para saúde: Há um número crescente de 

dispositivos vestíveis, como pulseiras e relógios que ajuda aos usuários 

acompanhar seus exercícios, monitora dados de saúde e alguns até 

ajudam na perda de peso. Contudo é preciso se preocupar com a 

privacidade desses dados, como a forma de comunicação e o 

armazenamento pelas empresas fabricantes. 

 Dispositivos domésticos inteligentes: Nesta categoria incluem câmeras 

de segurança, babá eletrômica, Apple TV, ChromeCast, SmartTVs e 

diversos outros que podem ser muito comuns nos lares da atualidade. 

Esta vasta gama de dispositivos que muitas vezes não é percebido que 

toda a casa está conectada, podem possuir brechas graves de segurança 

ou ainda o uso não consciente dos dados pelas fabricantes. 

 Carros inteligentes: Hoje os carros inteligentes possuem computadores 

que controlam uma gama de funções como freios, air bags, fechaduras, 

sensores de proximidade e até mesmo rastreamento por localização 

usando o GPS e a inclusão do acesso à internet no veículo que suportam 

ajuda em caso de emergência ou conexão com mídias sociais. Toda essa 

tecnologia ainda é frágil, pois seus padrões de segurança são baixos e 

também há a questão da privacidade dos dados dos usuários destes 

veículos. 
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2.2 – O crescimento acelerado da internet das coisas 

 
O aumento de “coisas” conectadas a cada ano aumenta exponencialmente, e isso 

gera uma quantidade de dados muito grande. Essa explosão cria novas oportunidades de 

processos e negócios, mas desafiam a capacidade de infraestrutura e principalmente da 

segurança envolvida. Desta forma, o aspecto de segurança e privacidade destes 

dispositivos traz muita preocupação, pois de acordo com a Cisco [7], em até 2020 terá 

nos aproximado de 50 bilhões de dispositivos conectados, sendo que desde 2008 já 

existia mais produtos conectados do que seres humanos no mundo, conforme imagem 

abaixo: 

 

 
Figura 2.2 – Quantidade de pessoas e “coisas” na Terra. 

Fonte: Cisco [7]. 
 

De acordo com os dados da Gartner, de 2015 [8], a utilização de coisas 

conectadas para o próximo ano teria um aumento de 30% e com intenções de 

crescimento. Com toda essa evolução, que hoje já se caracteriza como a indústria 4.0, a 

surpresa é que de acordo com as análises da Hewlett Packard [9], em mais de 70% dos 

dispositivos de internet das coisas foram encontradas vulnerabilidades de segurança 

significativas. 

A empresa IOActive conduziu em março de 2016 uma pesquisa entre 

profissionais de segurança e TI onde 47% dos profissionais afirmaram que menos de 

10% dos dispositivos IoT disponíveis no mercado são desenvolvidos com segurança 
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adequada. Com relação ao tema “desenvolvimento seguro”, 72% afirmaram que este 

seria o maior dos desafios a ser enfrentado pela indústria [10]. 

Segundo Jennifer Steffens, CEO da IOActive, “A taxa exponencial com que os 

dispositivos IoT chegarão ao mercado, aliada aos riscos das conexões abertas que eles 

trazem por padrão, os torna uma preocupação e uma prioridade”[10]. 

 

2.2.1 – O problema da fabricação dos dispositivos IoT 

 

O motivo de tantas vulnerabilidades de segurança e toda a preocupação 

atualmente com este tema é devido ao baixo controle adotado pelas próprias fabricantes 

de IoT. Na verdade, a segurança muitas das vezes nem é considerada durante a fase de 

concepção destes dispositivos, pois não é um assunto prevalecente nas cabeças dos 

arquitetos [6]. 

Uma entrevista disponibilizada pelo ISACA [6] mostra a discussão que ocorreu 

entre um engenheiro de dispositivo médico e um profissional de privacidade de dados, 

onde demostra que o dispositivo implantável criado pelo engenheiro não possuía 

absolutamente nenhum controle de segurança integrado e o pior, ele não vê necessidade 

de controles de segurança: 

Profissional de privacidade: “Você não se preocupa que aqueles que usam seu 

dispositivo médico, sem controles de acesso e sem criptografia e sem anti-malware, 

pode ser acessado de forma inadequada e trazer prejuízos para o paciente? ” 

Engenheiro: “Não. A transmissão e controle estão usando de curto alcance de 

identificação por radiofrequência (RFID) de dados. Você teria que estar ao lado do 

paciente, até mesmo acessar o dispositivo”. 

Profissional de privacidade: “Mas como que o acesso pode ser feito? ” 

Engenheiro: “Usando um aplicativo. Ele coleta os dados, muda controles, e um 

monte de outras coisas para manter o dispositivo”. 

Profissional de privacidade: “Como você faz a manutenção dos dispositivos, 

então? Você visita cada paciente? Isso parece demorado e quase impossível 

considerando todos os pacientes que utilizam o dispositivo”. 

Engenheiro: “Eu posso fazer isso remotamente. Vou a um website que se 

comunica com o aplicativo para acessar os dispositivos, com base no número de 

dispositivos e/ou nome do paciente, dependendo de como ele está configurado”. 
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Profissional de privacidade: “Então, eu poderia acessar o dispositivo se eu 

conseguisse entrar no site e encontrar um nome de dispositivo ou número”. 

Engenheiro: “Sim, isso é exatamente o que eu disse”. 

Profissional de privacidade: “Então eu não precisaria estar ao lado do paciente 

para mudar os controles... “. 

Há também muitos argumentos falsos que são dados por estes profissionais para 

que seus dispositivos IoT não possuam controles de segurança ou privacidade, como por 

exemplo: “Nada de ruim pode acontecer relacionado se segurança ou privacidade de 

dados com IoT”, “implementar segurança e privacidade, mata a inovação”, “construir 

dispositivos com segurança custa muito caro” ou “os consumidores não se preocupam 

com privacidade” [6]. Toda esta mentalidade precisa ser mudada, pois os ataques serão 

cada vez maiores, recorrentes e descontruindo a confiança das pessoas e empresas na 

internet das coisas. 

 

2.2.2 – Ataques a segurança dos dispositivos IoT 

 

Dispositivos IoT são tão vulneráveis que são mais fáceis de serem invadidos do 

que computadores. Mas, o por que desta facilidade? Como foi apresentado, estes 

aparelhos não são concebidos com nenhum controle em segurança ou privacidade. 

Em novembro de 2016 um ataque foi realizado a câmeras conectadas a internet 

da fabricante chinesa Hangzhou Xiongmai Technology onde possuíam uma falha básica 

em seus códigos, o que permitiu que hackers conseguissem instalar um vírus chamado 

Mirai e depois pudessem lançar ataques com a intenção de congestionar a rede da Dyn, 

um dos maiores provedores de infraestrutura de internet no mundo, através de uma rede 

zumbi. Este ataque foi o mais grave da última década, afetando mais de 1 bilhão de 

clientes de serviços como Netflix, Spotify, Twitter, Reddit, PayPal e os jornais The New 

York Times e Washington Post [11]. 

Em fevereiro de 2017 aconteceu o ataque ao um hotel de 4 estrelas na Áustria, 

onde os atacantes conseguiram invadir o sistema de geração de chaves dos quartos, 

tornando impossível a geração de novas chaves. Os hackers avisaram que o sistema só 

retornaria ao normal após pagamento em Bitcoins. Para o diretor do hotel o mesmo se 

sentiu impotente, pois nem a polícia ou mesmo a seguradora poderiam fazer algo neste 

caso, pagando o equivalente a 1,600 dólares para o retorno do sistema[12]. 
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A gravidade da segurança com relação a dispositivos IoT é tamanha que o site 

https://www.shodan.io/ torna possível a pesquisa de servidores, webcams, impressoras, 

roteadores e qualquer outro dispositivo conectado à internet sem o devido controle de 

segurança. O Shodan funciona 24/7 e recolhe informações sobre cerca de 500 milhões 

de dispositivos e serviços ligados a cada mês. Em uma simples pesquisa é possível 

encontrar semáforos, câmeras de segurança, dispositivos de automação doméstica, 

sistemas de aquecedores de água pressurizada e até portas de garagem [13]. 

Durante a conferência de segurança cibernética - Defcon em 2012 [14], um 

testador de penetração de segurança, Dan Tentler demostra como ele usou o Shodan 

para encontrar um equipamento de lavagem de carro que poderia ser ligada e desligada 

e uma pista de hóquei na Dinamarca que poderia ser descongelado com um clique de 

um botão. 

Em uma pesquisa rápida ao site, buscando pela palavra “webcan”, foi possível 

encontrar vários resultados, conforme figura 2.3: 

 

Figura 2.3 – Pesquisa por webcans no site Shodan. 
Fonte: Shodan. 
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Clicando em um dos resultados, o site redirecionou para a tela de autenticação 

da câmera, e testando algumas senhas comuns de fabricantes, o login “admin” e a senha 

“admin”, permitiu acesso a várias câmeras do teste conforme figura 2.4 e 2.5: 

 

Figura 2.4 – Página de autenticação de webcan. 
Fonte: Shodan. 

 

 

Figura 2.5 – Acesso ao sistema da webcan concedido. 
Fonte: Shodan. 

 

Assim como o computador e seus sistemas passam por revisões de segurança e 

utilizam software antivírus como controles, o mesmo deve servir para câmeras, TVs, 

geladeiras, torradeiras e qualquer outro dispositivo que se enquadre no conceito de 

internet das coisas. Infelizmente isto não acontece. 
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2.2.3 – A internet das coisas e o Brasil 

 
Como mencionado, a IoT é uma tecnologia recente assim como no Brasil. Sua 

primeira aparição significante em solo brasileiro foi na Bahia em 2010, tendo em 

Salvador o 1º Congresso de Tecnologia, Sistemas e Serviços com RFID, sendo 

organizado pelo CIMATEC SENAI e Saint Paul Etiquetas Inteligentes. Em 2011 o 

Congresso mudou de nome para “Congresso Brasileiro de Internet das coisas e RFID”, 

sediado no Rio de Janeiro. Com a importância e crescimento tomando o mercado 

brasileiro, nasce também em 2011 o Fórum Brasileiro de Internet das Coisas, tendo 

como objetivo apresentar a importância da internet das coisas e como o Brasil pode ser 

um participante global nesse segmento. Em 2016 o Fórum organizou o 1º Congresso 

Brasileiro e Latino-Americano em Internet das Coisas com o tema: “Smart Word: a IoT 

como base de um mundo melhor” [15].  

Com o passar dos anos, a IoT se difundiu com expressão no país, onde em 2015 

foi criado a Associação Brasileira em Internet das Coisas (ABINC). A ABINC possui 

diversos propósitvos, sendo um deles dar apoio e orientação nos trâmites legais para 

homologação de equipamentos perante agências ANATEL, INMETRO, etc. Além de 

difundir o conhecimento através de cursos, palestras, seminários, workshops e estar 

presente em meios acadêmicos[16].  

 

2.3 – Os riscos envolvidos na utilização de IoT 

  
A internet das coisas possui uma vasta gama de possibilidades e com ela torna-

se possível enxergar o futuro de cidades e companhias. Contudo é necessário ter em 

mente os problemas inerentes que este futuro pode proporcionar.  

Identificar os riscos é uma parte muito importante para que se possa entender 

como e onde agir, mitigando-os ou no melhor dos casos, elimina-o. Entender os riscos 

de IoT não se trata somente dos aspectos de segurança ou privacidade de dados, mas 

também do impacto que esses dispositivos podem ocasionar na saúde, no ambiente, em 

finanças e em outros diversos âmbitos que a IoT possa estar presente. 

Desta forma, este tópico apresenta os riscos da utilização de IoT, como a 

transmissão dos dados, problemas de limitação de hardware, os dispositivos já 
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existentes que são inseguros e seus problemas de comunicação e o ambiente externo 

[17]. 

 

2.3.1 – Coleta de informações 

 

Dispositivos de IoT basicamente coletam informações por Radiofrequência ou 

por meio de transmissões sem fio. Os riscos para estas arquiteturas podem ser divididos 

em duas grandes classes: a coleta massiva de informação e segurança e privacidade. 

 

  Coleta massiva de informação: Existem milhões de dispositivos IoT que cada 

vez mais precisam transmitir, armazenar e processar dados. Contudo a 

transmissão pode se tornar problemática a partir do momento que estes 

dispositivos podem não possuir garantias de transmissão adequada, 

ocasionando gargalos. Problemas de armazenamento são constantes, uma vez a 

quantidade de mídia necessária para backups se torna maior pelo aumento dos 

dados e o processamento acaba sendo prejudicado devido as demais despesas 

gerais. Os dados que são característicos de IoT, como dados de massa, dados 

distribuídos, dados relacionados ao tempo e ambiente heterogêneo, transmitem 

inúmeros problemas à arquitetura centralizada e mineração de dados. 

  Segurança e privacidade: Em meio da utilização sem fio das conexões em IoT, 

questões de segurança e privacidade tornam-se importantes. As maiores 

preocupações são a segurança, a autenticação e a integridade dos dados devido 

ao grande aumento destes aparelhos. Hoje existem soluções como a 

criptografia HMAC (Hash-based Message Authentication Code) o que protege 

mensagens de ataques de hackers, no entanto, pesquisas ainda se fazem 

necessárias neste campo da segurança. 

 

2.3.2 – Confidencialidade de dados 

 

Esta é uma preocupação que cresce constantemente, pois com o acesso 

indiscriminado a internet, os dados são utilizados em vários sites e nos próprios 

dispositivos de IoT, quando muitas das vezes os usuários não possuem conhecimento de  

como essa informação é tratada.  
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2.3.3 – Confiabilidade 

 

Aqui a confiabilidade citada refere-se ao procedimento onde exista uma troca de 

credenciais de segurança entre um serviço ou recurso a outro, de forma que essas 

credenciais verifiquem e estabeleçam em relacionamento com outro dispositivo, 

levando em consideração se o outro possui o mínimo de segurança necessária para 

realizar a comunicação. Dispositivos que não possuem um sistema de confiança é um 

risco que deve ser levado em consideração. 

 

2.3.4 – Controle de acesso 

 

O controle de acesso de dispositivos IoT é um grande desafio a ser vencido, pois 

deve haver medidas que tratem os direitos de acesso concedidos a outros aparelhos IoT 

e de usuários.  

 

2.3.5 – Smartphones inseguros 

 

A internet das coisas hoje já realiza interações também com smartphones, mas 

os protocolos utilizados nas tecnologias envolvidas precisam de muito mais segurança e 

proteção à privacidade.  

 
 
 

2.3.6 – Middleware inseguros 

 

A mediação realizada por middleware entre os dispositivos IoT é também um 

risco e um problema a ser enfrentando, pois, os dados trafegados não possuem 

proteções, tornando difícil o crescimento da tecnologia em termos de segurança, 

privacidade e comportamento da rede. 

 

2.3.7 – Redes programáveis 

 

O conceito de redes programáveis vem se expandindo, pois com a necessidade 

altas larguras de banda e a natureza dinâmica das aplicações atuais esta prática só tende 

a crescer. Porém é necessário se atentar que a programação de redes é uma ameaça à 
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segurança, pois a mesma precisa ser protegida de forma que exista uma aprovação para 

alterações, evitando assim instalações mal-intencionadas. 

 

2.3.8 – Gerenciamento de segurança 

 

Um passo muito importante e a sua não utilização, acompanha muitos riscos. 

Sem uma gestão de segurança da internet das coisas, aumenta a probabilidade de 

autenticações fracas, ausência de rastreios e permissão de acesso descentralizado.  

 

2.4 – Como construir segurança para a internet das coisas 

 
Como demostrado anteriormente, é possível identificar duas problemáticas 

básicas com relação ao uso do IoT. A primeira são os fabricantes e desenvolvedores que 

raramente seguem princípios básicos de segurança, onde se concentram em 

implantações rápidas, visando alto retorno sobre o investimento. A segunda, como 

consequente é a grande vulnerabilidade nos quesitos de segurança da informação que 

estes dispositivos apresentam, com usuários que pouco entendem sobre esses riscos. 

O componente que falta neste ciclo de desenvolvimento dos dispositivos IoT é 

um caminho que guie estes fabricantes e desenvolvedores, mesmo que seja para ajudar 

na a implementação básica de segurança. Estes passos devem ser seguidos juntos desde 

a concepção do projeto. Implementando conceitos de segurança, reflete em um mercado 

mais sólido e confiável para o futuro da internet das coisas. 

Ao abordar este desafio é preciso ser justo, pois apesar do desenvolvimento de 

IoT na sua grande maioria não possuir segurança, hoje conceitos definidos sobre os 

objetivos de segurança, requisitos, medições e aspectos como uma normativa ou um 

framework sólido ainda estão em falta no mercado. Grandes empresas como a Cisco 

[18] e até mesmo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos [19] estão 

preocupados em criar uma forma padronizada para ajudar a estes desenvolvedores a 

minimizar os problemas de vulnerabilidades.  

Contudo esta ainda é uma área de estudo em crescimento. Com o feedback do 

uso de padrões é possível analisar e produzir novas soluções cada vez mais satisfatórias, 

permitindo a melhoria contínua destes dispositivos, no que se remete a segurança da 

informação. 
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2.4.1 – Guias de melhores práticas e frameworks 

 
A internet das coisas para crescer de forma sustentável deve contar com dois 

aspectos: controle e confiança [20], onde é preciso planejar controles para estes 

dispositivos e gerar confiança nas pessoas, empresas e até mesmo governos para que 

possam de fato incorporar essa tecnologia emergente. Para enfrentar tal desafio, hoje 

existem diversos guias e frameworks que ajudam a trazer estes controles para um 

projeto de IoT, apesar de serem muito recentes e necessitarem de amadurecimento: 

 

 IoT Trust Framework [21]: Este Framework desenvolvido pela Online Trust 

Alliance (OTA), está na sua segunda versão, distribuído em janeiro de 2017. O 

IoT Trust Framework possui listas de verificação, recomendações e recursos 

para ajudar a melhorar a segurança da IoT e melhor proteger a privacidade dos 

usuários. Ele é bastante abrangente, pois possui um conjunto de boas práticas 

que fornecem orientações para os desenvolvedores, fabricantes de dispositivos e 

provedores de serviços. O IoT Trust Framework é testado e utilizado por mais 

de 100 organizações, como empresas, universidades e agências governamentais 

que contribuem para promover as melhores práticas de segurança e amadurecer 

cada vez mais o projeto. 

 

 IoT Security Guidance [22]: Pertence a fundação Open Web Application 

Security Project (OWASP), famosa pelo seus “tops 10” sobre vulnerabilidades 

de segurança divulgados anualmente, sendo reconhecida em todo o mundo, 

possuindo mais de 45 mil voluntários, visando fornecer informação imparcial a 

indivíduos, corporações, universidades, agências governamentais e demais 

organizações. Seu guia possui uma estrutura semelhante ao IoT Trust 

Framework, porém com um foco mais voltado ao como fazer, sucinto e divido 

em 3 aspectos: Fabricante, Desenvolvedor e Consumidor. Ele desdobra-se em 10 

categorias:  

o Interface web inseguro 

o Autenticação / autorização insuficientes 

o Serviços de rede inseguras 

o Falta de criptografia de transporte 
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o Questões de privacidade 

o Interface de nuvem insegura 

o Interface móvel insegura 

o Configurabilidade na segurança insuficiente 

o Software / firmware inseguros e segurança física pobre. 

 

 Strategic Principles for Securing the Internet of Things [23]: Este é um guia 

desenvolvido pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, 

abordando alguns princípios sobre a segurança em IoT, como por exemplo:  

o Incorporar a segurança na fase de projeto 

o Atualizações de Segurança Avançadas e Gerenciamento de 

Vulnerabilidades 

o Construir em práticas de segurança comprovadas 

o Priorizar medidas de segurança de acordo com o impacto potencial 

o Promover a transparência em IoT 

o Conecte com cuidado e deliberadamente. 

Este documento funciona somente como princípios, o que ajuda a entender regras 

básicas de segurança com relação aos dispositivos de internet das coisas. 

 

 IoTSF Best Practice Guidelines: A IoTSF (IoT Security Information) é uma 

organização sem sins lucrativos dedicada à condução de segurança em IoT e 

possui 4 publicações instrutivas referente ao assunto. O Internet of Things 

Security Foundation [24] busca trazer um conhecimento básico sobre segurança 

nestes dispositivos, fazendo perguntas interessantes e tirando dúvidas com 

relação ao assunto. As demais publicações [25] são, Vulnerability Disclosure, 

voltado para divulgação de vulnerabilidades na internet das coisas e como 

gerenciar de forma padronizada tais problemas. O Connected Consumer 

Products possui uma lista de aspectos técnicos a serem levados em consideração 

no momento do projeto de um dispositivo IoT como trilhas de auditoria, update 

de softwares, inicialização segura, segurança física e etc. Já o Iot Security 

Compliance Framework e um framework bastante completo, possuindo um 

checklist que permite medir a classe de conformidade da segurança com relação 

a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade dos dispositivos IoT. Este 

framework é perfeito para a utilização em auditorias, permitindo uma 
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verificação robusta do processo e coleta de evidências que demonstram a 

conformidade com as melhores práticas para clientes e outras organizações. 
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Capítulo 3 

Proposta Tecnológica 
 
  

 A partir dos estudos teóricos realizados e desenvolvidos no capítulo anterior, 

neste capítulo será dedicado a apresentação de um guia de boas práticas em nível básico 

para a implementação da segurança em dispositivos da internet das coisas. 

Levando em consideração que muitos dos guias e frameworks apresentados ao 

final do capítulo 2 estão em fase de aperfeiçoamento, muitos deles acabam repetindo 

informação com visões diferentes, as vezes de formas genéricas, simplistas ou 

específicas demais, como é o caso Iot Security Compliance Framework da IoTSF, 

voltado para auditoria. Sendo assim, os documentos IoT Trust Framework da OTA e o 

IoT Security Guidance da OWASP Foundation se mostraram interessantes para o uso 

desta proposta, pois além de serem documentos abrangentes que permeiam sobre as 

óticas dos desenvolvedores, fabricantes e inclusive dos usuários da tecnologia, os dois 

funcionam bem em conjunto, com a visão de boas práticas do IoT Trust Framework 

com o complemento da praticidade e o como fazer do IoT Security Guidance. 

 

3.1 – IoT Trust Framework 

 
Desenvolvido pela Online Trust Alliance ou OTA, o IoT Trust Framework inclui 

um conjunto de princípios estratégicos necessários e recomendados para ajudar a 

proteger os dispositivos IoT e os dados ali utilizados. 

A Online Trust Alliance teve sua iniciativa em 2005, onde em 2007 foi 

reconhecida pelo Internal Revenue Service (IRS), agência da receita do Governo 

Federal dos Estados Unidos e mais tarde no ano de 2012 se tornou uma organização 

sem fins lucrativos pertencente da Internet Society (ISOC). Sua missão é aumentar a 

confiança online, proporcionando capacitação do usuário e reunindo diversas partes 

interessadas na intenção de desenvolver e promover as melhores práticas, práticas de 

privacidade e administração de dados. 
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Seu framework foi desenvolvido através de um consenso com diversas partes 

interessadas, onde critérios foram identificados para casa inteligentes, escritórios e 

tecnologias vestíveis. Sua estrutura descreve os requisitos, incluindo a necessidade de 

divulgações abrangentes que devem ser fornecidas antes da compra do produto, 

apresentando políticas relativas à coleta de dados e uso e compartilhamento. 

O IoT Trust Framework 2.0 inclui 37 princípios estratégicos e mensuráveis. 

Estes princípios e suas formas de mensuração foram consideradas através de testes de 

campo, aprendendo com o feedback de líderes da indústria e aos esforços da agência 

americana de telecomunicações NTIA (National Telecommunications and Information 

Administration), membros da OMAC (Organization Members Advisory Council) entre 

outros participantes da ISOC (Internet Society). A aplicação dos princípios tem como 

objetivo identificar os riscos inerentes de segurança e privacidade a uma solução que 

envolva não só o dispositivo como o seu ecossistema, importando-se com sensores, 

aplicativos de suporte, serviços back-end e utilização de nuvem. 

Servindo para utilização de desenvolvedores, fabricantes e usuário, o framework 

é uma base para futuras certificações no assunto para IoT, ajudando a destacar 

dispositivos que atendem as normas tornando a decisão de compra utilização mais 

conscientes. 

O framework é dividido em 4 áreas-chave, onde dentro de cada uma dessas 

áreas existem os requisitos essenciais e as recomendações. As áreas incluem: 

 Princípios de segurança (9 requisitos essenciais e 1 recomendação): Os 

princípios aqui apresentados sugerem uma aplicação mais rigorosa no processo 

de desenvolvimento das aplicações, atentando-se a segurança dos dados 

armazenados ou transmitidos, a necessidade da realização de testes de 

penetração e a criação de relatórios de vulnerabilidade. 

 Acesso ao Usuário e Credenciais (5 requisitos essenciais): Os requisitos nesta 

área abrangem sobre criptografia dos dados, regras de senhas e mecanismos para 

impedir a tentativa de acesso por “força bruta”. 

 Privacidade, Divulgação e Transparência (14 requisitos essenciais e 2 

recomendações): Nesta área é tratado sobre os princípios de privacidade 

geralmente aceitos. Isso inclui a capacidade de o usuário redefinir seus 

dispositivos IoT e informar sobre quais dados estão sendo utilizados e sua 

necessidade para o funcionamento do aparelho. 
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 Notificações e Boas Práticas Relacionadas (3 requisitos essenciais e 4 

recomendações): Aqui é exposto sobre a necessidade de notificar o usuário sobre 

ameaças e ações necessárias. A comunicação pode ser feita de diversas formas 

desde que sejam claras para todos os níveis de usuários. 

 

3.2 – IoT Security Guidance 

 

Responsável por este guia, a Fundação OWASP (Open Web Application 

Security Project) teve sua iniciativa no final de 2001 e estabelecida como uma 

organização sem fins lucrativos nos Estados Unidos em abril de 2004. Sua comunidade 

é internacional e dedicada a desenvolver projetos para ajudar a manter padrões e tornar 

aplicações mais confiáveis. Todos os documentos e ferramentas desenvolvidas pela 

OWASP estão abertas a qualquer pessoa interessada em abordagens de segurança de TI, 

possuindo uma vasta quantidade de informação sobre os mais diversos assuntos, 

incluindo a internet das coisas. O IoT Security Guidance é mais um dos seus projetos, 

sendo dividido em 3 tipos de aplicações para a segurança em IoT, cada uma com 10 

categorias que ajudam a guiar o usuário. Apesar de muitas considerações pertinentes em 

cada uma das aplicações, é possível notar que diversos itens são repetidos, pois sua 

recomendação pode ser útil para todas as aplicações, sendo elas: 

 

 Orientação sobre a segurança da IoT para fabricantes: Como o próprio nome da 

aplicação sugere, nesta seção é apresentado fundamentos que quando cobertos 

pelos fabricantes, melhoram significativamente a segurança de qualquer dos 

dispositivos IoT. Suas categorias sugerem: 

o I1: Interface web inseguro - Informa sobre testes de vulnerabilidades, 

criptografia HTTPS e cuidados com mecanismos de bloqueios de contas. 

o I2: Autenticação/ autorização insuficiente – Esta categoria assegura a 

exigência de senhas fortes, cuidados com a segregação entre ambientes, 

habilitação de fator de duas etapas para logon e outras regras de senha. 

o I3: Serviços de rede inseguros – Recomenda que número de portas sejam 

reduzidas em sua necessidade de uso, cuidados com serviços ou portal 

que utilizam de redes via UPnP e verificação de ataques, como negação 

de serviço. 
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o I4: Falta de criptografia de transporte – Esta categoria é especifica para 

assegurar o uso de criptografia e protocolos seguros pelas fabricantes dos 

dispositivos. 

o I5: Questões de privacidade – Como o nome desta categoria informa, 

aqui é abordado questões de como garantir privacidade para os usuários 

de IoT e como essas fabricantes podem assegurar isto, como utilizar 

criptografia para os dados de transporte e repouso, colher o mínimo 

possível de dados sensíveis e permitir que os usuários possam escolher 

que tipos de dados compartilhar. 

o I6: Interface em nuvem insegura – Nesta categoria todas as preocupações 

anteriores acabam se consolidando no âmbito da nuvem, como regras de 

acesso bem definidas, criptografia e possíveis problemas de 

vulnerabilidades. 

o I7: Interface móvel insegura – As mesmas preocupações consolidadas 

em geral sobre senhas, criptografia e vulnerabilidades voltados para o 

ambiente móvel. 

o I8: Configurabilidade insuficiente na segurança – Neste tópico é voltado 

para que o fabricante se certifique sobre segurança do dispositivo, 

verificando opções de senha, configurações de criptografia e se as 

notificações estão funcionando normalmente para o usuário. 

o I9: Software / Firmware inseguro – O fabricante deve garantir nesta 

categoria que seus dispositivos devem atualizar rapidamente após 

vulnerabilidades serem descobertas, assim como o dispositivo possuir a 

capacidade de implementar atualizações agendadas e seus servidores de 

atualização devem também ser seguros. 

o I10: Segurança Física Pobre – A categoria sobre segurança física diz que 

o fabricante deve utilizar o mínimo de portas USB possíveis, deve ser 

resistente à violação, além de limitar as capacidades administrativas. 

 

 Orientação sobre a segurança da IoT para desenvolvedores: Nesta seção todas as 

10 categorias também são apresentadas na intenção de ajudar aos 

desenvolvedores conhecimentos básicos de segurança da informação e 

desenvolver sistemas e dispositivos mais seguros. Esta seção possui uma 

particularidade onde o IoT Security Guidance ajuda com recomendações 
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complementares, disponíveis também no próprio site da OWASP. As 

considerações desta seção são: 

o I1: Interface web inseguro – Garante que os desenvolvedores se 

preocupem com a escrita do código com relação ao uso de senhas fracas 

pelos usuários e a preocupação em construir aplicação com o uso de 

protocolos seguros e testados por vulnerabilidades. 

o I2: Autenticação/ autorização insuficiente – A I2 assegura que as 

aplicações devem ser desenvolvidas pensando em multiusuários e 

segregação de funções, assim como a possibilidade de configuração por 

parte do usuário as regras de senhas. 

o I3: Serviços de rede inseguros – A preocupação neste item se refere a 

testar os aplicativos conta ataques buffer overflow, fuzzing ou ataques de 

negação de serviço, antes de irem para produção. 

o I4: Falta de criptografia de transporte – O desenvolvedor deve assegurar 

que seus aplicativos utilizem de criptografia entre dispositivos e entre 

dispositivos e a Internet e o uso de protocolos seguros. 

o I5: Questões de privacidade – A privacidade do usuário deve ser 

garantida pelo desenvolvedor, onde o mesmo deve colher somente 

informações necessárias ao funcionamento do dispositivo e além disso, 

deve assegurar que estas informações sejam anônimas. 

o I6: Interface em nuvem insegura – A preocupação em desenvolver 

aplicações em nuvem acarreta todos os demais itens mencionados, como 

a preocupação do uso de APIs inseguras, implementar autenticação 

segura, se possível com duplo fator de autenticação e uso de regras de 

senhas fortes. 

o I7: Interface móvel insegura – As mesmas preocupações expostas no 

item I6 também são desenvolvidas aqui, acrescentando a possibilidade da 

implementação de funções como o Touch ID da Apple, por exemplo. 

o I8: Configurabilidade insuficiente na segurança – Este item, como o de 

fabricantes, aborda sobre a segurança do dispositivo, verificando 

configurações de criptografia, desenvolvimento de registro de eventos de 

segurança e se as notificações estão funcionando normalmente para o 

usuário. 
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o I9: Software / Firmware inseguro – O desenvolvedor neste item deve 

assegurar que as aplicações processem arquivos de atualização 

criptografados e que os arquivos são transmitidos usando criptografia, 

além da aplicação ser capaz de validar esse arquivo antes da instalação. 

o I10: Segurança Física Pobre – Esta categoria é muito similar à do 

fabricante, apontado os problemas de segurança envolvidos no uso de 

USBs e a capacidade da aplicação de desabilitar portas físicas sem 

utilização. 

 

 Orientação sobre a segurança da IoT para o consumidor: Esta aplicação possui o 

objetivo de guiar os consumidores a comprar seus dispositivos IoT de forma 

mais consciente e utiliza-los de forma correta, orientando sobre a segurança da 

informação e privacidade. Como as demais áreas, ele também possui as 10 

categorias: 

o I1: Interface web inseguro – Voltado para o consumidor, esta seção 

apresenta para o usuário tópicos que devem ser levados em consideração 

com relação ao uso de aplicações web, como verificação se a aplicação 

utiliza protocolo HTTPS, habilitar funções de bloqueio de conta e regras 

de senhas. 

o I2: Autenticação/ autorização insuficiente – Neste item a atenção é para o 

acesso seguro do usuário, solicitando que o mesmo configure o 

dispositivo para a troca padrão de login e senha, definição de privilégio 

de conta e mudanças de senhas para no mínimo de 90 dias. 

o I3: Serviços de rede inseguros – A I3 é uma seção curta, informando 

sobre a possibilidade de habilitar função de firewall e considerar a 

prática de segmentação de rede. 

o I4: Falta de criptografia de transporte – Sobre criptografia, a ação do 

usuário necessária é habilitar função de HTTPS, quando possível e 

quando não estiver habilitado. 

o I5: Questões de privacidade – A I5 adverte o usuário sobre informar 

dados sensíveis em dispositivos IoT quando não for absolutamente 

necessário. 

o I6: Interface em nuvem insegura – As preocupações apresentadas aqui se 

assemelham ao I1, com a utilização correta de regras de senha, 
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verificação da utilização de protocolos seguros e se possível, a utilização 

de firewall. 

o I7: Interface móvel insegura – Esta categoria ensina ao usuário as 

funções que devem ser consideradas na utilização de um dispositivo 

móvel, sendo elas o uso de PIN, método de autenticação de duas etapas e 

se atentar ao digitar informações sensíveis nestes aparelhos. 

o I8: Configurabilidade insuficiente na segurança – Para a categoria de 

configurações de segurança, solicita que o consumidor habilite caso o 

dispositivo permita registros de logs de eventos, funcionalidades de 

alertas de notificações e padrões de regras de senha e criptografia. 

o I9: Software / Firmware inseguro – Em relação ao software, aqui é 

apresentado a preocupação com as atualizações de segurança do mesmo, 

devendo o consumidor estar atendo sobre a habilitação desta função e 

suas configurações. 

o I10: Segurança Física Pobre – Para a segurança física, caso o 

desenvolvedor ou fabricante tenha disponibilizado a função de desativar 

portas não utilizadas ou capacidades administrativas no IoT, considerar 

configurar estas funções. 

 

3.3 – Proposta para a implementação em nível básico de segurança em 

dispositivos da internet das coisas 

 
O assunto de segurança e privacidade da IoT é uma preocupação que cresce, 

porém, uma preocupação recente, que traz muitas oportunidades e desafios para 

especialistas que buscam uma padronização de segurança nestes dispositivos. Desta 

forma, a proposta desenvolvida possui um formato de guia, apresentando boas práticas 

de segurança e privacidade básicas para IoT, tendo como objetivo auxiliar os 

fabricantes, assim como seus desenvolvedores a seguir padrões e planejar seus 

dispositivos aderentes a segurança e privacidade, assim como seus usuários devem 

possuir informações e ferramentas para controlar tais aspectos, utilizando-os e forma 

consciente.  
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Como a proposta se baseia no IoT Trust Framework e no IoT Security Guidance, 

o guia desenvolvido é uma junção das 2 ideias, pois como expostos anteriormente, tanto 

o framework quanto o guia da OWASP são complementares, onde um possui uma visão 

mais voltada para a implementação e o como fazer e o outro mais como direcionador. 

O guia se divide em 2 sessões (fabricante / desenvolvedor e usuário), onde cada 

um possui 4 categorias para serem exploradas: Segurança da Informação, Acesso de 

usuário e credenciais, Privacidade, divulgação e transparência, e Notificação a usuários. 

Cada uma dessas categorias possui itens com boas práticas e uma pontuação a ser 

somada para a aplicação do guia em uma avaliação de criticidade. A pontuação deve ser 

utilizada da seguinte forma: 

 Total Aderência: Soma-se 1 ponto caso a boa prática analisada esteja totalmente 

aderente ao dispositivo analisado. 

 Aderência Parcial: Soma-se 2 pontos caso a boa prática análise esteja 

parcialmente aderente ao dispositivo analisado. Nestes casos as “ações 

possíveis de configuração” disponíveis no guia, podem ser utilizados para 

realizar as configurações necessárias para tornar totalmente aderente as boas 

práticas. 

 Sem Aderência: Soma-se 3 pontos para os dispositivos que não possuem a boa 

prática analisada. 

As categorias devem ser utilizadas de forma apartada, pois cada uma delas possui a 

capacidade de informar a criticidade do dispositivo avaliado em diferentes visões. 

 

 

3.3.1 – Guia para fabricantes e desenvolvedores de IoT 

 

Esta seção apresenta boas práticas e formas de implementação para que os 

fabricantes / desenvolvedores de IoT possam cobrir fundamentos básicos de segurança, 

melhorando muito a situação atual destes dispositivos, pois a segurança deve ser 

pensada desde a concepção do projeto. É importante salientar que os princípios e as 

ações esperadas de cada categoria citada não são uma lista abrangente, muito menos 

limitada, porém tais fundamentos aqui expostos irão aumentar muito o nível de 

segurança dos produtos IoT desenvolvidos atualmente. 
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Categoria: Segurança da informação    

Boas práticas 

Pontuação de Criticidade 

Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

1) Os dispositivos e seus aplicativos devem 

possuir protocolos de segurança e 

criptografia atuais. Isto comtempla todos os 

dados pessoalmente identificáveis em 

trânsito ou armazenados independentemente 

da forma de conexão (conexões com fio, 

WI-FI e Bluetooth), assim como a utilização 

da criptografia para sessão de usuário do 

dispositivo aos serviços de back-end, 

possuindo mecanismos para autenticar de 

forma confiável seus serviços. 

 

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Habilite por padrão que a interface web tenha a capacidade de usar HTTPS para 

proteger as informações transmitidas. 

 Certifique-se de que todos os aplicativos são escritos para usar a comunicação 

criptografada entre dispositivos e a Internet. 

 Use práticas de criptografia recomendadas e aceitas e evite protocolos 

proprietários. 

 Assegurar que os aplicativos são gravados para incluir opções de criptografia 

(por exemplo, ativando o AES-256, onde AES-128 é a configuração padrão). 

 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

2) O monitoramento da segurança do 

dispositivo, aplicativos e servidores deve 

estar presente para reduzir possíveis 

impactos de vulnerabilidades. 

 

1 2 3 
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Ações possíveis de configuração 

 Certifique-se de que qualquer codificação da interface da Web tenha sido testada 

para vulnerabilidades XSS, SQLi e CSRF 

 Considere habilitar o uso de firewalls de aplicativos e aplicativos web para 

proteger todas as interfaces. 

 Verifique se os aplicativos que usam serviços de rede não respondem mal aos 

ataques de estouro de buffer, fuzzing ou negação de serviço. 

 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

3) Tornar público e distribuir correções de 

vulnerabilidade e atualizações através de 

mecanismos eficazes. Considerar que os 

desenvolvedores construam métodos para 

identificar tais vulnerabilidades. As 

atualizações não devem modificar 

configurações do usuário, como 

configurações de segurança e privacidade e 

devem fornecer ao mesmo a capacidade de 

autorizar ou não as atualizações. 

 

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Certifique-se de que todos os aplicativos são gravados para incluir capacidade de 

atualização e podem ser atualizados rapidamente quando as vulnerabilidades são 

descobertas. 

 Certifique-se de que todos os aplicativos são gravados para processar arquivos 

assinados e, em seguida, valide esse arquivo antes da instalação das atualizações. 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

4) Na utilização de provedores de serviços ou 

nuvem, é necessário a avaliação de risco de 

segurança e conformidade. 

 

1 2 3 
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Ações possíveis de configuração 

 Certifique-se de que qualquer codificação de interface em nuvem tenha sido 

testada para vulnerabilidades XSS, SQLi e CSRF. 

 Certifique-se de que todas as interfaces em nuvem usam criptografia de 

transporte. 

 Certifique-se de que qualquer aplicativo móvel utilizado pelo dispositivo IoT use 

criptografia de transporte. 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

5) Os aplicativos devem requer o mínimo 

necessário de entras e saídas físicas para a 

operação. Por exemplo, a necessidade de 

uso de portas USB e slots de cartão de 

memória. 

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Certifique-se de que as aplicações sejam escritas para utilizar um número 

mínimo de portas físicas externas (por exemplo, portas USB) no dispositivo e 

permitir que configurações estejam disponíveis. 

Resultado da soma para identificação do nível de criticidade 

Baixo Médio Alto 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Tabela 3.1 – Segurança da Informação para fabricantes e desenvolvedores de IoT 

 

 

Categoria: Acesso de usuário e credenciais    

Boas práticas 

Pontuação de Criticidade 

Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

1)  Deve possuir autenticação forte por padrão, 

avaliado a implementação do uso de 

autenticação de multifator, oferecendo 

certificados seguros para as credenciais de 

acesso.  

1 2 3 
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Ações possíveis de configuração 

 Assegure-se de que qualquer codificação da interface da Web (local ou em 

nuvem) ou aplicativo móvel seja escrita para impedir o uso de senhas fracas, 

incluindo mecanismos de bloqueio de conta, opção de forçar a expiração da 

senha após um período específico e que seja solicitado ao proprietário que o 

mesmo altere o nome de usuário e senha na primeira utilização do IoT.  

 Avaliar a possibilidade de implementar autenticação de multifator, tanto para 

aplicativos móveis ou interfaces web. 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

2) As senhas de acesso administrativo não 

devem ser 

utilizadas para outros tipos de acesso, 

delineando entre dispositivos e serviços o 

respectivo impacto de reinicializações de 

fábrica. 

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Atentar-se a possibilidade de desenvolver aplicativos que limitem os recursos 

administrativos somente a uma interface local e que seja cadastrado senha única. 

 Desenvolver o aplicativo de forma que seja possível a utilização de multiusuários 

e segregação de funções. 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

3) Os mecanismos de recuperação de senhas 

devem ser realizados através do suporte ou 

multifatorial. 

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Garantir que os mecanismos de recuperação de senha sejam escritos para 

funcionar de forma segura e suportados pela fabricante do IoT. 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

4) Medidas devem ser tomadas para proteger o 

dispositivo contra a ataques de "força bruta" 
1 2 3 
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ou outras tentativas abusivas de login. 

Ações possíveis de configuração 

 Implementar o bloqueio ou a desativação de contas de usuário do dispositivo 

após um número razoável de tentativas de logons inválidas. 

 Criar senhas fortes, com letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres 

especiais. 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

5) Fornecer aos usuários notificação sobre 

todas as ações de redefinição de senhas, 

tentativas de acesso fora do padrão 

realizadas no dispositivo. 

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Assegure-se de que qualquer codificação da interface da Web (local ou em 

nuvem) ou aplicativo móvel seja escrita para que alterações de senha e acessos 

fora do padrão devem ser comunicados ao usuário. 

 Certifique-se de que todos os aplicativos são gravados para produzir logs para 

eventos de segurança. 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

6) Assegurar que as credenciais de 

autenticação armazenadas, incluindo, mas 

não se limitando a senhas de usuário, devem 

utilizar criptografia, salted e/ou hash. 

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Assegurar que a senha de utilização do usuário seja gravado no dispositivo 

através de métodos salted e/ou hashing, 

Resultado da soma para identificação do nível de criticidade 

Baixo Médio Alto 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Tabela 3.2 – Acesso de usuário e credenciais para fabricantes e desenvolvedores de IoT 
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Categoria: Privacidade, divulgação e transparência 

Boas práticas 

Pontuação de Criticidade 

Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

1) O uso da coleta de dados deve ser limitado, 

ao que for razoavelmente útil para a 

funcionalidade e a finalidade para a qual 

esses dados, sendo eles de identificação 

pessoal ou sensíveis estão sendo coletados. 

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Avaliar os dados realmente úteis necessários para o bom funcionamento do 

dispositivo durante a fase de projeto e desenvolvimento da aplicação. 

 Assegure-se de que somente dados menos sensíveis sejam coletados. 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

2) A política de retenção de dados e a duração 

das informações de identificação pessoal 

armazenadas deve ser de conhecimento 

público. 

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Garantir que a política de privacidade e retenção de dados estejam sendo 

seguida, implementada, atualizada e disponibilizada a todos. 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

3) Possibilitar que o usuário sempre tenha a 

oportunidade de recusar qualquer política 

imposta, normalmente sobre 

compartilhamento de dados. Contudo as 

consequências devem ser explicadas de 

forma clara e objetiva, assim como os 

impactos nos recursos ou funcionalidades 

do produto. 

1 2 3 
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Ações possíveis de configuração 

 Permitir que aos utilizadores finais possam escolher os dados que serão 

recolhidos informando sobre os impactos para o funcionamento do IoT. 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

4) As aplicações devem coletar somente dados 

anônimos os dados pessoais ou sensíveis 

que serão armazenados nos servidores da 

empresa. 

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Assegurar que todos os dados pessoais recolhidos sejam devidamente protegidos 

através de criptografia tanto em repouso ou em trânsito. 

 Assegurar que os dados coletados dos consumidores sejam anonimizados.  

 Assegurar que somente indivíduos autorizados tenham acesso a informações 

pessoais coletadas. 

Resultado da soma para identificação do nível de criticidade 

Baixo Médio Alto 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tabela 3.3 – Privacidade, divulgação e transparência para fabricantes e desenvolvedores 

de IoT 

 

 

Categoria: Notificação a usuários    

Boas práticas 

Pontuação de Criticidade 

Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

1) Um processo de comunicação da aplicação 

com o usuário deve existir para que aja 

conscientização sobre potenciais problemas 

de segurança ou privacidade identificados, 

assim como possíveis retiradas de produtos 

ou o fim da vida do dispositivo. 

 

1 2 3 
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Ações possíveis de configuração 

 Certifique-se de que todos os aplicativos são desenvolvidos para produzir alertas 

e notificações ao usuário para eventos de segurança. 

 Certifique-se de que a comunicação dos eventos de segurança seja eficientes, 

informando na página oficial do produto, através de e-mail, SMS ou outra forma 

de comunicação para que os usuários estejam cientes da mensagem que se queira 

passar aos mesmos. 

 Atentar para que a comunicação seja de fácil compreensão para o usuário, 

considerando a possibilidade de notificações multilinguagens. 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

2) Desenvolver comunicação de forma que 

eventos de segurança ou falhas operacionais 

sejam informadas aos usuário. 

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Criar funções que possibilite ao usuário habilitar a comunicação com relação aos 

eventos de segurança ou falhas operacionais que o mesmo desejar; 

 Possibilite que a comunicação possa ser enviada em vários canais, como e-mail 

ou SMS. 

Resultado da soma para identificação do nível de criticidade 

Baixo Médio Alto 

2 3 4 5 6 

Tabela 3.4 – Notificação a usuários para usuários de IoT 

 

 

 

3.3.2 – Guia para usuários de IoT 

 
Esta seção possui o objetivo de conscientizar os usuários dessa tecnologia e 

direcionar para o que pode ser importante a averiguar quando o mesmo é possuidor de 

um dispositivo IoT, seja ele um usuário doméstico ou não. A parte do usuário é também 

muito importante, pois a partir do momento que o mesmo possui conhecimento sobre 

segurança e os riscos aos quais ele está exposto, este usuário consome de forma 

consciente e procura minimizar tais riscos da melhor forma possível. 
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Categoria: Segurança da informação    

Boas práticas 

Pontuação de Criticidade 

Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

1) Atentar-se se as páginas de suporte ao 

dispositivo possuem criptografia, 

identificando o uso das melhores práticas 

atuais, que incluem o HTTPS ou HTTP 

Strict Transport Security (HSTS) por 

padrão, também conhecido como AOSSL 

ou Always On SSL.  

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Certifique-se se o seu sistema possui a opção de utilizar HTTPS e habilite-o. 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

2) Manter o dispositivo IoT sempre atualizado 

através de software e / ou firmware de 

atualizações, patches e revisões.  

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Mantenha as opções de verificação por atualizações ativada. 

 Verifique periodicamente se as atualizações estão sendo efetuadas corretamente. 

 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

3) Analisar qualquer notificação ou mensagem 

com cautela, atentando-se sobre necessidade 

de alterações de preferências de usuários ou 

configurações de privacidade. 

 

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Habilite qualquer funcionalidade de log para eventos relacionados à segurança, 

caso seja possível e analise periodicamente em busca de eventos não 

identificados. 
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Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

4) Manter serviços como portas USB 

desabilitados em caso de não utilização do 

mesmo. 

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Desativar quaisquer portas físicas não utilizadas através da interface 

administrativa do dispositivo, caso possível. 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

5) Evite a utilização do IoT conectado na 

mesma rede utilizada para outros serviços 

críticos. 

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Se o seu sistema tiver a opção de firewall da aplicação Web, certifique-se de que 

está ativada. 

 Considere o uso de tecnologias de segmentação de rede como firewalls para 

isolar sistemas IoT de operações críticas. 

 No caso do IoT possuir opção de firewall disponível, ative-a. 

Resultado da soma para identificação do nível de criticidade 

Baixo Médio Alto 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Tabela 3.5 – Segurança da Informação para usuários de IoT 

 

 

 

Categoria: Acesso de usuário e credenciais    

Boas práticas 

Pontuação de Criticidade 

Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

1) Cadastrar senhas fortes e únicas, 

principalmente para o acesso administrativo 

do IoT. 

1 2 3 
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Ações possíveis de configuração 

 Altere o login e senha padrão de fábrica do dispositivo para uma chave forte. 

 Habilite a opção de exigir novas senhas após um período determinado, caso possível. 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

2) Utilizar sempre que possível, autenticação 

multi-fator para o acesso ao dispositivo. 
1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Habilite a opção de autenticação de multi-fator, caso possua. 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

3) Cadastre somente a quantidade de contas 

necessárias para a utilização do IoT, sempre 

se atentando as funções habilitadas para 

cada usuário cadastrado. 

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Sempre que um novo usuário for cadastrado para acesso ao dispositivo, atentar-

se com relação a segregação de funções. 

 Se o seu sistema tiver a opção de definir privilégios de usuário, considere a 

definição de privilégios de usuário para o mínimo necessário para a operação. 

 Limite recursos administrativos no sistema do IoT, caso possível. 

Boas práticas 
Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

4) Tome medidas para proteger contra a "força 

bruta" e / ou outras tentativas abusivas de 

login (como bots de login automatizados, 

etc.) bloqueando ou desabilitando contas de 

suporte de usuário e dispositivo após um 

número razoável de tentativas de logon 

inválidas. 

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Habilite a função de bloqueio de conta para tentativas erradas consecutivas, caso 

possível. 
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Resultado da soma para identificação do nível de criticidade 

Baixo Médio Alto 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tabela 3.6 – Acesso de usuário e credenciais para usuários de IoT 

 

 

Categoria: Privacidade, divulgação e transparência  

Boas práticas 

Pontuação de Criticidade 

Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

1) Verificar que tipos de dados o IoT utiliza, se 

os mesmos são sensíveis e entender qual a 

finalidade desses dados para o correto 

funcionamento do mesmo. 

1 2 3 

Ações possíveis de configuração 

 Não introduza informações sensíveis no sistema que não sejam absolutamente 

necessárias. 

 Caso possível, revisar os tipos de dados que estão sendo utilizadas pelo 

dispositivo, como por exemplo, identificação do usuário, dados pessoais e etc. 

 Habilite opções de criptografia, se possível no padrão AES-256. 

Resultado da soma para identificação do nível de criticidade 

Baixo Médio Alto 

1 2 3 

Tabela 3.7 – Privacidade, divulgação e transparência para usuários de IoT 

 

 

Categoria: Notificação a usuários    

Boas práticas 

Pontuação de Criticidade 

Total 

Aderência 

Aderência 

Parcial 

Sem 

Aderência 

1) Atentar-se para possíveis mensagens e 

notificações do fabricante ou do próprio 

dispositivo com relação a problemas 

1 2 3 
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potenciais de segurança, privacidade, 

notificações de fim de vida e possíveis 

retiradas de produtos 

Ações possíveis de configuração 

 Habilite funcionalidades de alerta e notificação para eventos relacionados à 

segurança, caso possível. 

 Em caso de recebimento de mensagens sobre problemas relacionados à 

segurança ou fim de vida do IoT, seguir instruções disponibilizadas pela 

fabricante. 

Resultado da soma para identificação do nível de criticidade 

Baixo Médio Alto 

1 2 3 

Tabela 3.8 – Notificação a usuários para usuários de IoT 
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Capítulo 4 

Resultados obtidos 
 

4.1 – Resultados obtidos na empresa de seguros 

 

A partir da proposta apresentada no capítulo anterior, foi possível realizar uma 

avaliação nos dispositivos IoT de uma empresa nacional de seguros. Neste primeiro 

momento foi elencado todos os dispositivos que se enquadram como IoT: 

 

 Smart TVs 

 Câmera de segurança (IP) 

 Smartphone (BYOD) 

Telefones Fixos (IP) 

 

 Após identificar os IoTs, foi definido o escopo da análise para este estudo, 

selecionando apenas o dispositivo “câmera de segurança”. Como esta análise foi 

efetuada em um dispositivo já desenvolvido e fabricando, o guia utilizado foi o “Guia 

para usuários de IoT”. 

 

4.1.1 – Avaliação para a categoria: Segurança da informação 

 

Esta categoria possui 5 boas práticas, obtendo os seguintes resultados: 

Boas práticas 
Pontuação de 

Criticidade 

1) A página de autenticação da câmera não possui criptografia 

(HTTPS/ HSTS) e não disponibiliza possibilidade de 

configuração. 

3 

2) O firmware do dispositivo não estava atualizado conforme 

a última versão disponibilizada no site da fabricante. 

 

2 
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3) O dispositivo possui log, guardando eventos de segurança e 

apresentou a possibilidade de configuração de notificações 

para o usuário.  

1 

4) Apesar da interface não possui opção para desabilitar 

portas, o dispositivo não possuía nenhuma ociosa e não 

apresentava portas em demasia. 

1 

5) O dispositivo estava conectado no seguimento de rede 

junto com os demais aparelhos da companhia 

(computadores de funcionários e servidores). 

2 

Total: 9 

Tabela 4.1 – Análise da câmera IP na categoria: Segurança da informação 

 

Somando os pontos da categoria para a segurança da informação, a Câmera IP 

obteve 9 pontos, o que caracteriza uma criticidade média para este dispositivo. De 

acordo com a análise realizada, é possível verificar que alguns aspectos possuem 

oportunidades de melhoria, como os itens 2 e 5 desta categoria. Cabe ressaltar que como 

o item 1 que trata sobre a criptografia de transporte ser um item importante e não possui 

aderência, já que não há nem mesmo opção de configuração, vale a companhia avaliar o 

risco e talvez trocar por equipamentos que dão suporte a esta tecnologia. 

 

4.1.2 – Avaliação para a categoria: Acesso de usuário e credenciais 

 
Esta categoria possui 4 boas práticas, obtendo os seguintes resultados: 

Boas práticas 
Pontuação de 

Criticidade 

1) Apesar de não está configurado com os dados padrão do 

dispositivo, o mesmo possuía senha fraca (senha com 

somente 5 números). 

2 

2) O dispositivo analisado não possuía configuração para 

acesso com multifatorial. 
3 

3) Em análise das contas existentes para acesso a câmera, foi 

identificado uma conta de administração utilizada por 2 

funcionários da área responsável do sistema interno de 

imagem e para os demais funcionários deste setor, o acesso 

1 
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era restrito. 

4) O firmware do IoT não possuía configurações que 

protegesse o dispositivo contra “força bruta” ou mesmo 

funcionalidades para regras de senhas. 

3 

Total: 9 

Tabela 4.2 – Análise da câmera IP na categoria: Acesso de usuário e credenciais 

 

Após a soma dos pontos da categoria acesso de usuário e credenciais, a Câmera 

IP obteve 9 pontos, se enquadrando a criticidade média da tabela do guia. A pontuação 

apresentada é requerida uma atenção especial pois está muito próximo da criticidade 

alta (a partir de 10 pontos para esta categoria), e uma análise mais apurada deve ser 

realizada pela companhia com relação ao risco que se está exposto, principalmente pela 

possibilidade de ataques de “força bruta”. 

 

4.1.3 – Avaliação para a categoria: Privacidade, divulgação e transparência 

 
Esta categoria possui 1 boa prática para usuários, obtendo o seguinte resultado: 

 

Boas práticas 
Pontuação de 

Criticidade 

1) Apesar do dispositivo analisado ser uma câmera e possuir 

transmitir informações internas das instalações e operações 

cotidianas, o mesmo não utiliza de dados pessoais para o 

seu funcionamento. 

1 

Total: 1 

Tabela 4.3 – Análise da câmera IP na categoria: Privacidade, divulgação e transparência 

 

Para esta categoria a câmera IP pontuou 1, sendo considerado de baixa 

criticidade. Conforme exposto no resultado assim, como o dispositivo analisado se trata 

de uma câmera e por mais que a mesma não utilize dados pessoais sensíveis, que é o 

tratado pela boa prática, é necessário entender que o acesso as imagens internas da 

companhia podem comprometer a segurança dos funcionários ou até mesmo transmitir 

informações sensíveis da operação. Resolver os demais problemas identificados nas 

categorias anteriores, mitiga esse tipo de risco. 
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4.1.4 – Avaliação para a categoria: Notificação a usuários 

 
Esta categoria também possui 1 boa prática para usuários, obtendo o seguinte 

resultado: 

Boas práticas 
Pontuação de 

Criticidade 

1) O sistema permite a configuração de eventos para alertar 

ao administrador. Além disso o site da fabricante possui 

informações sobre o IoT analisado, assim como 

atualizações e correções de segurança. 

1 

Total: 1 

Tabela 4.4 – Análise da câmera IP na categoria: Notificação a usuários 

 

A câmera IP pontuou 1 nesta categoria, sendo relacionado a baixa criticidade.  

 

4.2 – Análise dos resultados 

 

 O uso do guia para a verificação da segurança da câmera IP utilizada pela 

companhia de seguros, mostrou que a mesma possui pontos de atenção com relação a 

própria segurança da informação e sobre o acesso de usuário e credenciais, conforme 

tabela a seguir: 

 

Categoria Criticidade Pontos de atenção 

Segurança da 
informação 

Média 

A página de autenticação da câmera não possui 
criptografia (HTTPS/ HSTS) e não disponibiliza 

possibilidade de configuração. 
 

Acesso de usuário e 

credenciais 
Média 

O dispositivo analisado não possuía configuração 
para acesso com multifatorial. 

 
O firmware do IoT não possuía configurações 

que protegesse o dispositivo contra “força bruta” 
ou mesmo funcionalidades para regras de senhas. 

Privacidade, 
divulgação e 

transparência 
Baixa - 
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Notificação a 
usuários 

Baixa - 

Tabela 4.5 – Análise dos resultados da câmera IP 

 
Com os pontos de atenção identificados, estes riscos serão somente mitigados 

caso a companhia considere a troca do dispositivo para outro mais seguro, já que a 

Câmera IP não possibilita habilitar estas funções. 

 

4.3 – Benefícios do uso do guia para segurança da informação 

 

Apesar de não ter sido aplicado o guia neste trabalho no desenvolvimento ou 

fabricação de um IoT, o uso de um padrão e a implementação de segurança no 

desenvolvimento destes dispositivos obtém-se resultados positivos no que se refere a 

confiança na sua utilização pelo mercado.  

É seguro afirmar que a partir da disseminação da segurança da informação em 

IoT, conquista-se: 

 Maior confiança nos dados trafegados e armazenados devido a implementações 

de protocolos seguros e o uso de criptografia; 

 Reduz a incidência de vulnerabilidades e por conseguinte, ataques bem-

sucedidos por conta de implementações de melhorias, distribuição de 

atualizações e melhora contínua; 

 Gera confiança no mercado referente a utilização dos dados, sendo transparente 

ao seu uso e necessidade para o funcionamento do IoT; 

 Diminuir o medo, incerteza e dúvida com relação a IoT, principalmente aqueles 

que lidam com vidas. 

 Torna-se presente para o usuário pelo fato dos seus produtos possuírem suporte 

ativo e preocupação em seguir práticas de segurança comprovadas; 

 Cria habilidades nos fabricantes e seus desenvolvedores a estudar os projetos de 

IoT alavancando a segurança desde as suas fases iniciais de viabilidade; e 

 Ajuda aos fabricantes e desenvolvedores a definir padrões e linhas de base de 

segurança para os projetos de dispositivos IoT. 
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Com relação ao usuário, o mesmo possui um papel fundamental na utilização 

correta e consciente destes dispositivos. O usuário muitas das vezes é considerado o elo 

mais fraco na segurança da informação exatamente pelo fato do mesmo não possuir 

conhecimento necessário e muitas vezes, também não conhece os riscos que o cercam 

quanto ao uso da tecnologia.  

Para isto é necessário que o consumidor de IoT passe a construir consciência 

sobre o assunto, obtendo-se benefícios com práticas seguras de uso. A utilização do guia 

proposto para o usuário apresenta diversos benefícios, como: 

 Conscientização do consumidor com relação aos riscos que o mesmo está 

exposto, principalmente entende a preocupação que deve possuir com a sua 

privacidade; 

 Auxilia a avaliar a criticidade do dispositivo e identificar possíveis riscos; 

 Expõe a possibilidade da aplicabilidade de práticas de segurança nos 

dispositivos que o consumidor venha a adquirir ou mesmo os que já possui; 

 Ensina o usuário as boas práticas de segurança e implementação de controles 

e regras mais rígidas com relação a senhas, entendimento sobre os riscos de 

perfis administrativos e inclusive o uso físico do equipamento; 

 Conscientiza sobre a necessidade de possuir um sistema atualizado e buscar 

por tais atualizações ou até mesmo a compra de um novo dispositivo; 

 Instrui o consumidor a verificar possíveis mudanças suspeitas no sistema 

como alterações de funções ou utilização inadequada dos seus dados 

pessoais. 
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Capítulo 5 

Conclusão e Trabalhos Futuros 
 

5.1 – Conclusão 

 

O crescimento acelerado do uso de dispositivos IoT acarreta problemas 

substanciais com relação a segurança da informação e privacidade. O uso e 

desenvolvimento indiscriminado dessa tecnologia é preocupante, principalmente porque 

casas, empresas e até aspectos de saúde passam cada vez mais a depender de IoT, onde 

é criado muita confiança em dispositivo que na maioria das vezes não possui nenhuma 

preocupação com a segurança ou não está configurado adequadamente para o uso. 

Frequentemente a internet das coisas é alvo de ataques de hackers e como 

demostrado na pesquisa, não existe dificuldade alguma em conseguir acessar a maioria 

desses dispositivos. A facilidade se dá pela falta de padrões de segurança a serem 

seguidos pelos fabricantes e desenvolvedores, onde os argumentos sempre são com 

relação ao aumento de custo, sendo retirado logo nas fases iniciais do projeto. 

É conhecido que a tecnologia possui diversos riscos, porém com o uso de boas 

práticas de segurança, mitigar muitos desses riscos se torna um processo simples. Desta 

forma o trabalho se propôs a construir em modo básico um guia de uso da segurança da 

informação não só para desenvolvedores e fabricantes, mas também para os usuários, 

que são o ponto fraco do processo de segurança de TI. Com os níveis de criticidade 

estabelecidos após a avaliação, facilita para o utilizador do guia priorizar os itens a 

serem implementados e configurados primeiro, além de permitir uma análise do risco 

que o dispositivo pode representar ou a ausência de alguma funcionalidade. 

Conforme os resultados apresentaram, sua utilização possui diversos benefícios, 

principalmente para os consumidores e a consolidação do mercado de IoT, pois constrói 

confiança no uso desta tecnologia, tornando-a cada vez mais segura e transparente para 

o usuário. 
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5.2 – Trabalhos Futuros 

 

De acordo com o trabalho desenvolvido, algumas melhorias devem ser 

incluídas, como: 

 Desenvolver estudos com foco ao hardware de IoT; 

 Aumentar a abrangência das melhores práticas do guia para hardwares; 

 Evoluir guia para um framework, com melhores métricas estabelecidas e 

formas de averiguar o compliance das práticas. 

 Efetuar a aplicação do guia para desenvolvedores ou fabricantes de IoT para 

identificar pontos de melhoria. 
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