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Organização do curso
› Duas partes: Criptografia e Segurança de Sistemas

– Além delas, temos a “Aula 0” – que é a aula de hoje

› Primeira parte: Criptografia
– Presente em (praticamente) toda solução de segurança

› Inclusive compõe um módulo da primeira parte

– Arcabouço para análise rigorosa de segurança

› Segunda parte: Segurança de Sistemas de Informação
– Visão mais “prática” da segurança

– Conceitos, métodos de ataque e ferramentas de defesa



1. Motivação
Ataques, ataques e mais ataques





› Estimativa de US$445bi a US$600bi (McAfee)

– Em 2014, era de US$345bi a US$445bi

– Significa quase 1% do PIB mundial (!)

› Custo anual estimado em US$6tri em 2021 
(Cybersecurity Ventures)

› Custo médio de ciberataques em US$17,1mi 
(Accenture)

› Segunda fonte mundial de crimes e fraudes 
(PwC) Custos do 

Cibercrime







Não apenas o mundo corporativo sofre com ataques...



Irã, 2010

The attackers appeared to be 
searching for computers that had 
one of two Siemens proprietary 
software programs installed—
either Siemens SIMATIC Step 7 
software or its SIMATIC WinCC
program. Both programs are part 
of an industrial control system 
(ICS) designed to work with 
Siemens programmable logic 
controllers (PLCs)—small 
computers, generally the size of a 
toaster, that are used in factories 
around the world to control things 
like the robot arms and conveyor 
belts on assembly lines.



Síria, 2007

“…the commercial off-the-shelf
microprocessors in the Syrian radar 

might have been purposely fabricated
with a hidden “backdoor” inside. By
sending a preprogrammed code to

those chips, an unknown antagonist
had disrupted the chips’ function and

temporarily blocked
the radar.”2



EUA/Alemanha, 2009-2015



EUA, 2015



EUA, 2016



Brasil, 2017
Os esquemas de fraude
acompanharam o avanço da 
tecnologia, tornando-se mais
sofisticados. Especialistas em
informática violam o lacre da 
bomba e instalam um 
microprocessador (chip) que altera 
o seu giro e, consequentemente, o 
valor a ser pago.
O Globo, 27-jun-17



EUA, 2014



O que estes exemplos nos mostram...
› Segurança da Informação é um problema COMPLEXO
› Adversários seguem as mais diversas (e criativas) estratégias

– Possuem recursos para ataques de alta complexidade
– Possuem motivação e persistência para o sucesso de ataques
– Instituições “acima de qualquer suspeita” podem ser agentes de 
ataque

› Impactos de um ataque cibernético podem extrapolar o 
espaço cibernético
– Impacto concreto no “mundo real”

› O problema é de todos (e a responsabilidade, também)
– Gestores, desenvolvedores de sistemas, profissionais de 
infraestrutura, Indústria, prestadores de serviço etc etc etc.



Desafios da Segurança de Computadores
› Complexidades inerentes à área

– Projetista de segurança deve considerar “todos” os possíveis ataques 
– Não há provas absolutas de corretude – comparar com tarefa 
“clássica” de engenharia

– Ao atacante, basta um sucesso – defensor deve fechar “todas as 
portas” >>> presença de um adversário

› Baixo “apelo/atratividade” da segurança
– Segurança não constitui recurso ou funcionalidade interessante
– Importância da segurança só é percebida após um ataque

› Custos da segurança
– Controles de segurança frequentemente têm custo elevado
– Segurança tipicamente opõe-se a usabilidade
– Segurança demanda custos constantes em monitoramento

› Dificuldade de comunicação técnico->gestor



Segurança é questão de negócio



Mas comunicação “pode melhorar”



Mitigação dos “riscos cibernéticos”
› Gerenciamento de Riscos

– Identificação, análise, priorização, mitigação, monitoramento...

› Controles / Tecnologia
– Controle de acesso, firewall, anti-vírus, IDS etc etc etc

› Processos / Gestão
– SGSI, Política de Segurança, Plano de Continuidade etc etc etc

› Pessoas / Educação
– Treinamento, conscientização, responsabilização

› (Arcabouço Normativo-Legal)



2. Conceitos Básicos
Conceitos básicos e nomenclatura



Uma definição p/ Segurança de Computadores
› Segurança de computadores: A proteção oferecida a um 
sistema de informação automatizado para atingir os 
objetivos apropriados de preservação da integridade, 
disponibilidade e confidencialidade de ativos de 
sistemas de informação (incluindo hardware, software, 
firmware, informações/dados e telecomunicações).

› Origem: An Introduction to Computer Security: the NIST 
Handbook (SP 800-12), de 1995, versão anterior ao ”An
Introduction to Information Security”

› É apenas uma das definições possíveis...
– Vamos ver outras definições mais à frente



Objetivos fundamentais
› Confidencialidade

– Confidencialidade de dados: informação confidencial não é 
disponibilizada a indivíduos não-autorizados

– *Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: indivíduos podem 
controlar a maneira como informações pessoais são coletadas, 
armazenadas, processadas e distribuídas

› Integridade
– Integridade de dados: informações são modificadas apenas de 
maneira autorizada.

– Integridade de sistemas: sistemas computacionais executam suas 
funções de maneira íntegra

› Disponibilidade
– Recursos são disponibilizados prontamente/tempestivamente aos 
usuários autorizados



Outros objetivos
› Autenticidade

– Entradas de usuários e sistemas são genuínas e podem ser 

verificadas e confiadas.

› Responsabilidade (Accountability)
– Ações são rastreadas unicamente a uma entidade sendo capaz 

de responsabilizá-la



Nomenclaturas diversas para a própria área
› Segurança da Informação

– Nome histórico, associado ao primeiro objeto protegido por meio de técnicas 
”criptográficas” – a informação

– Ainda é o termo mais usado - podemos entender que extrapola para 
Segurança de Sistemas de Informação

› Segurança de Sistemas de Informação
– Usado explicitamente por algumas agências (e.g. ANSSI)

› Segurança de Computadores

– Remete não apenas à Informação mas aos aspectos ”computacionais” a 
serem protegidos

› Segurança Cibernética
– Remete ao ”espaço cibernético” como ambiente a ser protegido explorado
– Foco no mundo digital/computacional (mais restrito que Seg.Info.)

› Segurança da Informação e Comunicações/Criptografia (SIC)

– Termo frequentemente usado pela Inteligência e Forças Armadas no Brasil



Principais Padrões (e Órgãos de Padronização)
› IETF RFC 2828: Internet Security Glossary
› Modelo de Redes e Segurança de Redes

– ISO/IEC 7498-1:1994 e ITU-T Recommendation X.200. 
INFORMATION TECHNOLOGY -- OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION 
-- BASIC REFERENCE MODEL: THE BASIC MODEL

– ISO/IEC 7498-2:1989 e Recommendation X.800. INFORMATION 
PROCESSING SYSTEMS -- OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION --
BASIC REFERENCE MODEL -- PART 2: SECURITY ARCHITECTURE

› NIST SP 800-12 Rev. 1: An Introduction to Information
Security



O que é “Segurança” – def. da 800-12
› Segurança de Computadores

The protection afforded to an automated information
system in order to attain the applicable objectives of
preserving the integrity, availability,  and confidentiality of
information system resources.
(A proteção oferecida a um sistema de informação automatizado para 
atingir os objetivos apropriados de preservação da integridade, 
disponibilidade e confidencialidade de ativos de sistemas de informação) 
*tais ativos incluem hardware, software, firmware, informações/dados e 
telecomunicações

› Origem: An Introduction to Computer Security: the NIST 
Handbook, de 1995 (versão anterior ao ”An Introduction
to Information Security”)



Definição da SP 800-12 R1
› Information Security – The protection of information and
information systems from unauthorized access, use, 
disclosure, disruption, modification, or destruction in 
order to ensure confidentiality, integrity, and availability.

(A proteção da informação e de sistemas de informação 
contra acesso, uso, divulgação, disrupção, modificação 
ou destruição não-autorizados de forma a garantir 
confidencialidade, integridade e disponibilidade)



Definição da RFC 2828
› $ computer security (COMPUSEC) 

– (I) Measures that implement and assure security services in a computer
system, particularly those that assure access control service. 

– (C) Usually understood to include functions, features, and technical
characteristics of computer hardware and software, especially operating
systems.

"I" identifies a RECOMMENDED Internet definition.

"N" identifies a RECOMMENDED non-Internet definition.

"O" identifies a definition that is not recommended as the first choice for Internet 
documents but is something that authors of Internet documents need to know.

"D" identifies a term or definition that SHOULD NOT be used in Internet 
documents.

"C" identifies commentary or additional usage guidance.



RFC 2828

› $ security service
– (I) A processing or communication service that is provided by a system to give a 

specific kind of protection to system resources. 
(See: access control service, audit service, availability service, data confidentiality service, data 
integrity service, data origin authentication service, non-repudiation service, peer entity
authentication service, system integrity service.) 

– (O) "A service, provided by a layer of communicating open systems, which ensures
adequate security of the systems or the data transfers." [I7498 Part 2] 

– (C) Security services implement security policies, and are implemented by security
mechanisms.

"I" identifies a RECOMMENDED Internet definition.

"N" identifies a RECOMMENDED non-Internet definition.

"O" identifies a definition that is not recommended as the first choice for Internet documents
but is something that authors of Internet documents need to know.

"D" identifies a term or definition that SHOULD NOT be used in Internet documents.

"C" identifies commentary or additional usage guidance.



RFC 2828

› $ security service
– (I) A processing or communication service that is provided by a system to give a 

specific kind of protection to system resources. 
(See: access control service, audit service, availability service, data confidentiality service, data 
integrity service, data origin authentication service, non-repudiation service, peer entity
authentication service, system integrity service.) 

– (O) "A service, provided by a layer of communicating open systems, which ensures
adequate security of the systems or the data transfers." [I7498 Part 2] 

– (C) Security services implement security policies, and are implemented by security
mechanisms.

"I" identifies a RECOMMENDED Internet definition.

"N" identifies a RECOMMENDED non-Internet definition.

"O" identifies a definition that is not recommended as the first choice for Internet documents
but is something that authors of Internet documents need to know.

"D" identifies a term or definition that SHOULD NOT be used in Internet documents.

"C" identifies commentary or additional usage guidance.

In most of the cases where this Glossary provides a
definition to supersede one from a non-Internet
standard, the substitute is intended to subsume the
meaning of the superseded "O" definition and not
conflict with it. For the term "security service",
for example, the "O" definition deals narrowly with
only communication services provided by layers in
the OSI model and is inadequate for the full range
of ISD usage; the "I" definition can be used in
more situations and for more kinds of service.
However, the "O" definition is also provided here
so that ISD authors will be aware of the context in
which the term is used more narrowly.



Analisando as definições
› Todas elas remetem a um conjunto de ”objetivos” ou 
”requisitos” de segurança que permitem proteger 
recursos: confidencialidade, integridade e 
disponibilidade

› Especialistas convergem para um conjunto básicos de 
objetivos/requisitos de segurança: 
– Essa abordagem é bem clara nos padrões NIST, e reverberada 
por vários especialistas

Tríade CID (CIA)



“Ataque” e termos relacionados (RCF2828)
+ - - - - - - - - - - - - +  + - - - - +  + - - - - - - - - - - -+
| An Attack:              |  |Counter- |  | A System Resource:   |
| i.e., A Threat Action |  | measure |  | Target of the Attack |
| +----------+            |  |         |  | +-----------------+  |
| | Attacker |<==================||<=========                 |  |
| |   i.e.,  |   Passive  |  |         |  | |  Vulnerability |  |
| | A Threat |<=================>||<========>                 |  |
| |  Agent   |  or Active |  |         |  | +-------|||-------+  |
| +----------+   Attack |  |         |  |         VVV          |
|                         |  |         |  | Threat Consequences |
+ - - - - - - - - - - - - +  + - - - - +  + - - - - - - - - - - -+



Paradigma de Alice e Bob
Alice BobCanal de Comunicação

Atacante



Ataque (attack)
› (I) An assault on system security that derives from an
intelligent threat, i.e., an intelligent act that is a deliberate
attempt (especially in the sense of a method or technique) 
to evade security services and violate the security policy of
a system. (See: penetration, violation, vulnerability.) 
– Active vs. passive: An "active attack" attempts to alter system 
resources or affect their operation. A "passive attack" attempts to
learn or make use of information from the system but does not
affect system resources. (E.g., see: wiretapping.) 

– Insider vs. outsider: An "inside attack" is an attack initiated by an
entity inside the security perimeter (an "insider"), i.e., an entity that
is authorized to access system resources but uses them in a way
not approved by those who granted the authorization. An "outside
attack" is initiated from outside the perimeter, by an unauthorized
or illegitimate user of the system (an "outsider"). In the Internet, 
potential outside attackers range from amateur pranksters to
organized criminals, international terrorists, and hostile
governments. 



Ataque ativo vs passivo
› Passivo: não há interação, interferência ou efeito no 
sistema atacado
– Exemplo: Leitura de mensagem em um canal de comunicação

› Ativo: baseia-se na interação, interferência ou efeito no 
sistema atacado
– Exemplo: Modificação de uma mensagem em um canal de 

comunicação

– Exemplo: Exploração de uma vulnerabilidade (exemplo, injeção 
de SQL) em uma aplicação web



Ataque interno vs externo
› Externo: realizado por indivíduo desprovido de 
credenciais ou informações privilegiadas em relação aos 
sistemas atacados; realizado a partir de redes públicas
– Exemplo: invasão de uma rede corporativa a partir da Internet.

› Interno: realizado a partir de redes restritas ou 
beneficiado por credenciais e informações privilegiadas
– Exemplo: invasão de um sistema corporativo por empregado a 
partir de uma Intranet

– Exemplo (interno-equivalente): ataque realizado por visitante 
com acesso físico a um ponto de rede de uma empresa

– Exemplo (interno-equivalente): acesso a uma VPN usando 
credenciais obtidas por meio de engenharia social



Adversário e Ameaça
› $ adversary

– (I) An entity that attacks, or is a threat to, a system.

› $ threat
– (I) A potential for violation of security, which exists when there is a 
circumstance, capability, action, or event that could breach security
and cause harm.

– (C) That is, a threat is a possible danger that might exploit a 
vulnerability. A threat can be either "intentional" (i.e., intelligent; e.g., 
an individual cracker or a criminal organization) or "accidental" (e.g., 
the possibility of a computer malfunctioning, or the possibility of an
"act of God" such as an earthquake, a fire, or a tornado).

– (C) In some contexts, such as the following, the term is used narrowly
to refer only to intelligent threats:



Ações e Consequências de Ameaças
› $ threat action

– (I) An assault on system security. (See: attack, threat, threat

consequence.)

› $ threat consequence
– (I) A security violation that results from a threat action. Includes 

disclosure, deception, disruption, and usurpation. (See: attack, 
threat, threat action.)

* Ler RFC2828 para uma lista de ações e consequências



Vulnerabilidade (vulnerability)
› (I) A flaw or weakness in a system's design, 
implementation, or operation and management that could
be exploited to violate the system's security policy. 

› (C) Most systems have vulnerabilities of some sort, but
this does not mean that the systems are too flawed to
use. Not every threat results in an attack, and not every
attack succeeds. Success depends on the degree of
vulnerability, the strength of attacks, and the
effectiveness of any countermeasures in use. If the
attacks needed to exploit a vulnerability are very difficult
to carry out, then the vulnerability may be tolerable. 



Contramedida/controle (countermeasure)
› (I) An action, device, procedure, or technique that reduces
a threat, a vulnerability, or an attack by eliminating or
preventing it, by minimizing the harm it can cause, or by
discovering and reporting it so that corrective action can
be taken. 

› (C) In an Internet protocol, a countermeasure may take
the form of a protocol feature, an element function, or a 
usage constraint. 



Risco
› $ risk

– (I) An expectation of loss expressed as the probability that a 

particular threat will exploit a particular vulnerability with a 
particular harmful result.

*Conceito com muitas outras definições. 
Ex. (ISO): Efeito da incerteza nos objetivos.



Serviços e Mecanismos de Segurança
› Camada de comunicação (X.200 e 7498-1)

– Abstração em um sistema de comunicações: uma camada 

consome serviços da camada imediatamente inferior e fornece 
serviços para a camada imediatamente superior, comunicando-
se virtualmente com a camada em mesmo nível de outros hosts

› Serviço de Segurança (X.800 e 7498-2)
– Serviço relacionado a Segurança da Informação oferecido por 
uma camada de comunicação

› Mecanismo de Segurança (X.800 e 7498-2)
– Mecanismo implementado em uma camada e responsável por 
oferecer determinado(s) serviço(s) de segurança





Arquitetura de Segurança
› Abordagem sistemática para definir requisitos de segurança e 
soluções que satisfaçam tais requisitos

› ITU-T Recommendation X.800, Security Architecture for OSI
– Visão abstrata das principais questões de segurança
– Conceitos-chave: mecanismos e serviços
– Foco em redes de computadores e sistemas de comunicação
– Conceitos podem ser (e são) generalizados para segurança de 
sistemas de informação

› ISO/IEC 7498-2: essencialmente igual ao X.800
› Padronização de Segurança

– ITU-T: International Telecommunication Union, Telecommunication
Standardization Sector

– ISO: International Organization for Standardization



Serviços e Mecanismos de Segurança X.800 
(resp. ISO 7498-2)
› X.800 (resp. ISO 7498-2) não propõe definição para 
segurança de computadores
– Trata o conceito central de serviços de segurança e o conceito 
relacionado de mecanismos de segurança

› Def. 3.3.51 (X.800) security service.
– A service, provided by a layer of communicating open systems, 
which ensures adequate security of the systems or of data 
transfers.

– Curiosamente, o padrão não define ”formalmente” o termo 

segurança ou mecanismo (embora trate estes assuntos)



Serviços e Mecanismos de Segurança X.800 
(resp. ISO 7498-2)
› 5.1 Overview

– Security services that are included in the OSI security architecture and
mechanisms which implement those services are discussed in this section. 
The security services described below are basic security services. In practice
they will be invoked at appropriate layers and in appropriate combinations, 
usually with non-OSI services and mechanisms, to satisfy security policy
and/or user requirements. Particular security mechanisms can be used to
implement combinations of the basic security services. Practical realizations
of systems may implement particular combinations of the basic security
services for direct invocation.

› 5.2 Security services
– The following are considered to be the security services which can be
provided optionally within the framework of the OSI Reference Model. The 
authentication services require authentication information comprising locally
stored information and data that is transferred (credentials) to facilitate the
authentication.

› 5.3 Specific security mechanisms
– The following mechanisms may be incorporated into the appropriate (N)-layer
in order to provide some of the services described in § 5.2.





Serviços e Mecanismos de Segurança X.800



Posicionamento dos serviços



3. Padrões e Conformidade
Padronização e Avaliação da 
Conformidade na Área de Segurança



Padrões, pesos e medidas: origens da 
metrologia científica



Padrões, pesos e medidas: origens na 
metrologia científica

A total of 558 weights were excavated from Mohenjodaro, Harappa, and Chanhu-daro, 

not including defective weights. They did not find statistically significant differences

between weights that were excavated from five different layers, each measuring about

1.5 m in depth. This was evidence that strong control existed for at least a 500-year 

period. The 13.7-g weight seems to be one of the units used in the Indus valley. The 

notation was based on the binary and decimal systems. 83% of the weights which

were excavated from the above three cities were cubic, and 68% were made

of chert. [1]

Iwata, Shigeo (2008), "Weights and Measures in the Indus Valley", Encyclopaedia of

the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures (2nd 

edition) edited by Helaine Selin, pp. 2254–2255, Springer, ISBN 978-1-4020-4559-2.





Importância dos padrões metrológicos
› Comércio

– Muitos negócios baseiam-se em massa, área, volume – e até 
grandezas mais ”inesperadas” (umidade, poder calorífico,...)

› Tributação
– Governos também precisam saber das ”quantidades” 
negociadas para aplicar taxação 

› Indústria
– Peças produzidas em diferentes países precisam ”se encaixar”

– Propriedades químicas de insumos para processos industriais

› Ciência
– ”Metrology is key to reproducing results” - Nature 547 (jul-2017)



“Tipos de padrões” (standards)
› Padrões de referência de grandezas físicas

– Metrologia científica ”clássica” (SI)
– Materiais de referência (inclusive biológicos)
– Peças e ferramentas, processos industriais,...

› Padrões de software e segurança cibernética
– Definições claras e rigorosas das ”referências”
– Padrão versus norma

› Exemplos de padrões de software/segurança
– Algoritmo criptográficos (ex. AES)
– Segurança de Hardware (ex. FIPS 140-2)
– Metodologia de gestão de riscos (ex. NIST CSF)
– Esquemas de validação de software (ex. CC)
– Sistema de Gestão (ex. ISO/IEC 27001)
– Auditoria de Labs (NVLAP Handbooks 150-17)





Importância da Padronização
› Padrões representam a convergência técnica entre os 
maiores especialistas em um assunto
– Descrevem as melhores práticas em relação àquele assunto

› Definem uma base conceitual e nomenclatura comum
– Facilitam comunicação, medição, comércio e interoperabilidade

› Promovem boas práticas para a economia:
– facilitam a interação entre empresas

– facilitam a conformidade a leis e regulações

– aceleram a introdução de inovações

– promovem a interoperabilidade entre produtos, serviços e 
processos – novos e existentes



Princípios para desenvolvimento de padrões
› Padrões devem ser uma resposta a uma necessidade do mercado 
ou da sociedade
– Para serem efetivos, padrões devem ser criados como uma resposta a uma 
necessidade de um setor do mercado ou da sociedade.

› Padrões devem ser baseados na opinião de especialistas

– Bons padrões envolvem uma forte participação e liderança de especialistas, 
os quais negociam todos os detalhes técnicos dos padrões

› Padrões devem ser desenvolvidos numa base ”multi-stakeholder”
– Comitês técnicos responsáveis pelo desenvolvimento de padrões devem 
incluir especialistas do Governo, Indústria, Academia, Consumidores, 
Organizações Não-Governamentais e Sociedade, em geral.

› Padrões devem ser baseados em consenso
– Comentários de todos os stakeholders devem ser levados em consideração



Padronização em TIC
› Organizações internacionais formais

– ISO/IEC, ITU-T

› Outros fóruns internacionais
– IETF

› Organizações regionais relevantes
– IEEE, ETSI

› Instituições de Governos Nacionais relevantes
– NIST, BSI, ANSSI, NCSC

› Instituições setoriais relevantes
– PCI SSC, NERC



ISO
› International Organization for Standardization
› Mais de 150 países membros
› Aborda padrões de todas as áreas
› Padrões de elétrica/eletrônica são desenvolvidos em 
conjunto com IEC (JTC1)

› Exemplos:
– Grupo SC17: cartões de identificação e identificação pessoal

– Grupo SC27: técnicas de segurança de TI

– Grupo SC31: identificação automática e captura de dados

– Grupo SC37: padrões biométricos







ITU-T (ITU Telecommunication
Standardization Sector)
› Histórico

– 17-mai-1865: assinatura da Convention Télégraphique Internationale de Paris
› Padrões elétricos e operacionais de telefones e telégrafos
› Posteriormente, comunicações por rádio

– Início do Século XX: CCIF, CCIR CCIT
– 1956: CCITT (Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique)
– 1993: ITU-T

› O grupo de estudo 17 (SG17) coordena os trabalhos relacionados 
a segurança entre todos os grupos de estudo do ITU-T.

› Produz padrões chamados Recommendations, para redes de 
comunicação
– X.800: Security architecture for Open Systems Interconnection for CCITT 
applications

– Recommendation ITU-T X.509 for electronic authentication over public
networks



IEEE-SA
› Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards 
Association

› Padrões em diversas áreas: TI, telecom, energia,...
› Exemplos:

– 802 Local Area Network (LAN)/Metropolitan Area Network (MAN) 

Standards Committee

– tecnologias de rede: wifi (802.11), Bluetooth, Wimax,...



IETF
› Internet Engineering Task-Force (Internet Society)
› Evolução da arquitetura da internet e operação da 
internet

› Publicação de RFCs (Requests for Comments)
› Exemplos:

– Domain Name System (DNS) security, authentication protocols, 
routing protocol security, Internet Protocol (IP) version 6, public
key infrastructure, e-mail security, event logging, network traffic

encryption



NIST – National Institute of Standards and
Technology
› “National Metrology Institute” norte-americano 
› Define padrões e boas práticas de segurança para o 
Governo Americano (civil)

› Processo de padronização consolidado leva à adoção 
pelo mundo todo

› Inúmeros padrões de segurança – em particular, todos 
os principais algoritmos criptográficos



Avaliação da 
Conformidade
A medida realizada é válida?
O produto atende ao requisito?



Padronização e Avaliação da Conformidade
› Padrões frequentemente têm foco nos ”requisitos”

– Mas é importante saber avaliar se os padrões estão sendo 

alcançados

› Testes de conformidade permitem avaliar o atendimento 
aos requisitos de um padrão
– Realizados através de ensaios, inspeções, auditorias etc.

› Avaliação da Conformidade têm seus próprios padrões 
(ISO série 17000)



Importância da conformidade
› Padrões só são úteis se forem aderidos/seguidos
› Como induzir o atendimento ao padrão

– Conceito de regulação

› Como demonstrar o atendimento ao padrão
– Conceito de avaliação da conformidade



Avaliação da conformidade
› Definição: conjunto de técnicas e atividades que têm por 
objetivo evidenciar que um produto, processo, serviço, 
sistema de gestão, pessoa ou organização atende a um 
conjunto de requisitos.
– Exemplos dessas técnicas e atividades incluem estimação, 
auditoria, calibração, avaliação, exame, inspeção, e teste

– Podem resultar numa declaração de conformidade pelo 

fornecedor, numa certificação ou numa acreditação



Padrões de Avaliação da Conformidade
› A ISO (International Organization for Standardization) e a 
IEC (International Electrotechnical Commission) possuem 
publicações sobre avaliação da conformidade
– Essas publicações internacionais são amplamente reconhecidas 
e usadas nos mais diversos setores e atores para atividades de 
avaliação da conformidades



Regulação, padrões e avaliação da 
conformidade
› Avaliação da conformidade baseada em padrões 
internacionais 
– favorece o reconhecimento do processo como bem-
fundamentado e legítimo.

– evita que regulações adicionem custos desnecessários e 
questionamentos quanto a barreiras técnicas ao comércio



Técnicas de avaliação da conformidade
› Avaliação (assessment) da competência técnica de uma 
organização;

› Auditoria de um sistema de gestão de uma organização;
› Avaliação (evaluation) de um produto, processo ou 
serviço em relação a um conjunto de requisitos;

› Exame da competência de uma pessoa;
› Inspeção de uma instalação, produto ou serviço;
› Teste de uma característica de produto.
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