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RESUMO

Existe uma grande expectativa referente ao desenvolvimento do comércio realizado via Internet. A grande 
maioria dos usuários da rede possui um padrão de vida elevado, com uma alta média de rendimento anual 
e considerável grau de cultura. O público do comércio a ser realizado via Internet constitui, portanto, um 
mercado promissor.

No entanto, apesar de ter havido crescimento considerável no que se refere à oferta de produtos e serviços 
pela rede,  além da adoção das transações on-line por um número cada vez maior de bancos para a 
prestação de serviços, o que se tem verificado é que o que ocorre via Internet é, na verdade, a proposta de 
contratação e o oferecimento de produtos, e não a realização do negócio em si. Este fato se deve 
especialmente às dificuldades de realização e comprovação do pagamento, insegurança em relação às 
garantias oferecidas ao comprador, à qualidade dos produtos, etc.

Tais dificuldades serão superadas ou minimizadas com a aplicação e divulgação de novas tecnologias que 
oferecerão uma maior segurança no que se refere ao sigilo das operações e à segurança do pagamento 
pelo bem ou serviço adquiridos.

Uma das maneiras de se proteger o conteúdo das informações que são transmitidas via Internet é a 
criptografia, ou seja, a transformação de uma mensagem em uma forma ininteligível. Dessa forma, a 
mensagem é transmitida via rede, e será lida somente pelo destinatário, que possuirá a "chave" capaz de 
recompor a estrutura inicial da mensagem.

A codificação pode ser feita mediante a utilização de um só código, aplicado tanto para criptografar 
quanto para descriptografar o texto transmitido. Essa forma não oferece muita segurança, nem possibilita 
que se tenha certeza sobre quem é o destinatário e quem é o receptor da mensagem, pois sendo a chave de 
conhecimento tanto do remetente quanto do destinatário, o sigilo fica comprometido. 

A forma mais segura é a utilização de duas chaves distintas, sendo uma utilizada para a transmissão de 
mensagens, de conhecimento exclusivo do remetente, e outra para a decodificação desta mensagem, de 
conhecimento exclusivo do destinatário. A característica mais importante deste sistema é que uma chave 
não pode ser deduzida de sua correspondente, ou seja, há uma grande dificuldade em se quebrar o sigilo 
destes códigos. Além disso, estas chaves, ou códigos, são desenvolvidas por cientistas mediante a 
aplicação de princípios matemáticos, o que certamente dificulta ou quase impossibilita a descoberta e 
"quebra" do segredo por pessoas não especializadas.

O sistema de utilização de chaves "públicas" e "privadas", além de garantir o sigilo das transações 
ocorridas em rede, possibilita a identificação do remetente e do receptor, uma vez que é atribuída ao 
remetente uma chave privada, de conhecimento exclusivo deste, enquanto que o destinatário deverá saber 
a chave pública, correspondente à chave privada do remetente, que é a única capaz de decodificar a 
mensagem por ele enviada. A utilização da chave privada funciona, portanto, quase que como uma 
assinatura eletrônica.

A criptografia também é utilizada para codificar o número de cartões de crédito, para realizar pagamentos 
via Internet, e também para proteger operações com alto potencial de risco quando realizadas via Internet. 

O desenvolvimento de softwares capazes de criar e aplicar sistemas de codificação semelhantes ao 
exemplo exposto acima é de fundamental importância para o futuro do comércio realizado na Internet, 
pois apesar da grande expectativa que o acesso a tamanho público consumidor cria, tanto comerciantes 
quanto consumidores estão receosos em investir neste tipo de negociação. Tanto é que algumas empresas, 
como a Mastercard, Visa e American  Express estão desenvolvendo programas piloto para uniformizar a 
linguagem e sistemas utilizados para a criptografia de números de cartão de crédito e de e-cash, tanto para 
a realização de pagamento com segurança, quanto para a manutenção do sigilo necessário em operações 
de alto risco, que poderão ser realizadas via rede.

Já existem no mercado empresas especializadas em oferecer o acesso a esta tecnologia de segurança no 



que se refere ao pagamento de transações ocorridas on-line. Mediante o cadastramento do número do 
cartão de crédito do cliente, a empresa cria uma espécie de carteira de crédito para o cliente, e o coloca 
em contato com os comerciantes e empresas que oferecem produtos e serviços na Internet. Os valores 
correspondentes à compra de mercadoria serão debitados na conta do cliente (na verdade, de seu cartão de 
crédito), mediante a autorização deste. A segurança é garantida, pois o número do cartão de crédito não 
circula pela rede.

Este sistema, que é uma das formas de e-cash  possibilita, por exemplo, a realização de pequenos 
pagamentos, em qualquer parte do mundo, e em qualquer moeda de pagamento. Dessa forma, a empresa 
fornecedora de tecnologia de segurança funciona como um intermediário entre os internautas e os 
comerciantes, viabilizando os meios de pagamento.

A utilização da criptografia tem sido reconhecida como ferramenta indispensável para a proteção da 
propriedade intelectual, da integridade e confiabilidade de informações financeiras, da integridade da 
segurança individual e pública, além da segurança nas operações do comércio eletrônico. A criptografia 
garante a confidencialidade, a autenticidade e a integridade das mensagens transmitidas via rede, e a 
tendência mundial é buscar o desenvolvimento desta e de novas tecnologias para viabilizar o crescimento 
dos negócios realizados via Internet.

O destino do comércio via Internet ainda é uma incógnita. As opiniões passam da crença de que haverá 
uma explosão nos usos comerciais da rede, com a diminuição drástica das vendas "tradicionais" e o 
aumento do contato direto entre o consumidor e o fabricante, para a afirmação dos mais céticos de que a 
Internet nada mais é do que um meio de comunicação, alternativo ao telefone ou à presença física das 
partes, para realizar encomendas.

Para os que apostam no maior nível de desenvolvimento do comércio na rede, as vendas via Internet 
trariam inúmeros benefícios, como o fácil acesso a produtos e consumidores situados nas áreas mais 
remotas do globo, a redução dos preços, devido ao acirramento da concorrência e da facilidade de 
pesquisa de preços pelo cliente, dentre outras vantagens.

A realidade aponta para um crescimento neste tipo de comércio principalmente na área de venda de 
softwares, informativos, livros, CD-ROM, etc, que são mercadorias que podem efetivamente ser 
transmitidas ao computador do cliente via rede.

Mas o simples fato de existir uma alternativa para a compra de produtos de qualquer espécie, que 
possibilite que o consumidor, quer por motivo de dificuldade de acesso a esses produtos, quer por uma 
questão de urgência, satisfaça suas necessidades sem sair de casa ou do escritório, ou possibilite a 
realização da compra de qualquer parte do mundo onde o cliente estiver, constitui uma enorme inovação, 
uma nova porta de acesso  ao  mercado para comerciantes e consumidores.
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LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

Ao longo deste trabalho, algumas abreviações e conceitos estão em itálico. Se necessário, estas 
abreviações e símbolos poderão ser consultados na relação abaixo.

Hacker – um hacker é um expert ou Problem Solver, aquele que apresenta soluções para problemas 
técnicos relativos a Internet.

TCP – Transport Control Protocol, é um protocolo usado por intermédio de dois computadores que 
passam informações através da rede.

WWW – World Wide Web (Grande Teia Mundial) - Esta sigla simplesmente é usada para designar o 
conjunto de Home Pages da Internet.

NFS – ( Network File System ) É o protocolo de compartilhamento de arquivos remotos desenvolvido 
pela Sun Microsystems. Faz parte da família de protocolos TCP/IP.

RSH – executa um comando remotamente

RLOGIN – Acesso remoto

ACK – Responsável pela confirmação de recebimento de pacote

TELNET – Basicamente, significa simular uma conexão telefonica usando a Internet ao invés das linhas 
tradicionais.

HOSTS – significa anfitrião, acontece que todo computador ligado à Internet, do menor ao maior deles é 
na verdade um anfitrião, ou seja, um Host.

FTP – é abreviatura de File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Arquivos) e serve para 
designar ato de enviar ou receber arquivos de diversos tipos, através da Internet.

RIP - Protocolo de comunicação 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO: 
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O tema proposto aqui aborda a segurança na Internet no seu lado comercial de forma a nos mostrar a 
verdadeira aplicabilidade comercial no âmbito de segurança de sistemas.. Por exemplo nos EUA as 
instituições Americanas perdem milhões de dólares por dia devido as invasões sofridas em seus sistemas. 
Uma pesquisa feita nos EUA mostra que no ano passado 75% das empresas sofreram prejuízos por causa 
das falhas de segurança dos seus sistemas, e que a cada invasão sofrida à um prejuízo em torno de 
100.000 dólares. O grande problema das instituições financeiras é o de tornar em sigilo ataques a seus 
sistemas, pois os mesmos poderiam trazer uma certa insegurança por parte de seus clientes, que não mais 
acreditariam na segurança dos mesmos. 

Essa é uma das principais causas da não divulgação dos vários fatos de invasões sofridas por instituições. 
Portanto ainda não podemos saber de forma exata a verdadeira soma de prejuízos sofridos pelas 
instituições em todo o mundo feitas através da Internet. 

A Internet ainda divide opiniões em torno do seu universo, até quando podemos suportar que sistemas de 
segurança possam ser invadidos de forma tão eficaz e trazer tanto prejuízo para nossa sociedade. 

Quem hoje diria que não tem medo de mandar via Internet o numero do seu cartão de crédito para fazer 
uma compra virtual, Qual o banco que tem um sistema verdadeiramente confiável, qual administradora 
que garante a segurança das informações de seus clientes, e a segurança das informações secretas de 
estado, por fim, que segurança tem as empresas com seus dados cada vez mais secretos nessa competição 
acirrada pela sobrevivência no mercado altamente competitivo. Devidos a tantas indagações resolvemos 
estudar de forma um pouco mais profunda esse tema tão importante para os dias de hoje. Um dos meios 
mais rápidos e necessários para as instituições financeiras hoje em dia é o chamado correio eletrônico, 
pois o mesmo leva informações de um lado ao outro do planeta por um tempo muito pequeno e a um 
baixo custo, porém, será que de forma segura, pois essas informações quase sempre são sigilosas e levam 
segredos de projetos empresariais que se caírem em mãos erradas trarão um enorme prejuízo senão até 
mesmo a falência das empresas, pois nestas mensagens podem conter projetos de grande escala 
comercial. Daí indagamos o porque do uso desses meios não muito confiáveis. 

Mas se numa sociedade onde a velocidade da informação é quem faz a diferença, como sobreviver sem 
tal ferramenta. Dai a necessidade de estudarmos os sistemas de segurança e tentar reduzir de forma 
eficiente as constantes invasões via Internet.

 Como será daqui a alguns anos onde pressupõe que tudo ou quase tudo será feito pela Internet, desde 
compras simples até mesmo transações milionárias feitas por bancos ou outros tipos de instituições. O 
que se tem feito para que haja segurança, como enfrentar essas pessoas que usam como meio de 
enriquecimento o mal uso da Internet e quem, "quem" terá o controle dessa poderosíssima ferramenta no 
presente e no futuro próximo. Como serão feitos as negociações que precisam de segurança e rapidez. 
Quem hoje em dia nunca pagou uma conta via Internet, quem nunca fez uma compra com cartão de 
crédito, qual empresa pode se dar ao luxo de não usar correio eletrônico para mandar e receber propostas 
com preços e informações sigilosas, isso nos mostra como será difícil achar uma solução para esse 
problema de ordem mundial. 

Como conter os ataques de hackers aos sistemas de segurança governamental. Será que mesmo sabendo 
que não existe sistema seguro posso eu abrir mão da Internet? Como viver sem essa ferramenta nos dias 
de hoje? Iremos aqui abordar de forma clara e objetiva até onde podemos confiar na segurança dos 
sistemas via Internet.

Outro ponto que estudaremos neste tema de segurança é quais são as técnicas feitas para melhorar a 
segurança dos sistemas e de que forma ela atua na proteção das informações que viajam pelo mundo via 



Internet. Existem hoje no mercado várias técnicas que até certo ponto protegem a segurança das 
informações via Internet: Algumas delas, as mais importantes se chamam Firewall, criptografia e 
bloqueio. Mais tarde explicaremos de forma mais clara como essas técnicas protegem os sistemas de 
possíveis ataques. 

Tentaremos contar também de forma rápida e objetiva como e quando se criou essa ferramenta chamada 
Internet, até que ponto ela faz parte de nossas vidas e tentaremos fazer uma previsão de como será a 
mesma num futuro próximo. Hoje em dia já não existe sequer um banco por menor que seja que não 
investe milhões de dólares por ano em segurança de sistemas, e ainda posso garantir que 100% dos 
mesmos já não vivem mais sem essa ferramenta. Com isso como garantir segurança com o nosso dinheiro 
depositado ali nestes bancos. Qual será então a verdadeira aplicabilidade da Internet, sendo que nem 
mesmo podemos confiar nela. Qual será sua aplicação comercial e como e o que será feito para termos 
segurança nos sistemas. 

Tentaremos mostrar através de relatos e de pesquisas feitas neste campo quais são as punições existentes 
em nossos códigos civis para casos de fraudes via Internet, o que diz nossa legislação civil, até onde essa 
legislação nos protege, em termos mundial já que a Internet viaja por todo mundo, como é feita e se há 
alguma forma de fiscalização da Internet, quem são as pessoas que dominam esse comercio gigantesco de 
informações altamente confidenciais. Até onde poderemos confiar nossas vidas que através da Internet 
somos alvos fáceis de sermos roubados. Como viver sem os cartões de créditos, sem nossa conta corrente 
em bancos, sem se comunicar com o mundo.

1.1.   Objetivos do Trabalho
Este trabalho tem como objetivo apresentar as técnicas de segurança de sistemas, como funciona a 

Internet, quem a dirige, quem a controla, quem a fiscaliza e ainda quem a tributa e como se é feita essa 
tributação. Mas especificamente apresentaremos as possíveis formas de invasões aos sistemas de 
segurança, quais as técnicas desenvolvidas para evitar esse ataques. Apresentaremos como os bancos 
entraram na era Internet, qual a participação efetiva de seus clientes, quais as previsões futuras de 
aceitação no mercado do dinheiro eletrônico, etc. 

Portanto, aqui vamos abordar a segurança na internet no seu lado comercial e avaliar a confiabilidade 
de sua segurança em termos globais. Mostraremos como as empresas estão se associando para a criação 
em breve de um shopping de compras feitas via Internet. As formas de pagamentos de contas feitas via 
internet 7 dias por semana 24 horas por dia e o melhor, à taxas reduzidas a zero.

 



CAPÍTULO 2 – SEGURANÇA NA INTERNET
Neste capítulo, apresentaremos um breve histórico da Internet, como surgiu, onde atua e o que podemos 
esperar dela no futuro próximo. Abordaremos as possíveis formas de invasão de sistema no que tange a 
segurança do mesmo. Mostraremos as formas de proteções de sistemas de segurança, como o Firewall, 
Criptografia e ainda Bloqueio. Faremos ainda um breve comentário sobre os hackers (pessoas que 
estudam a fundo sistemas operacionais e se especializam em sistemas de segurança)

2.1.   Histórico da Internet
A Internet nasceu em 1969, nos EUA, interligando originalmente laboratórios de pesquisa e se chamava 
ARPAnet (ARPA, Advanced Research Projects Agency). Era uma rede do departamento de defesa Norte 
Americano. Era o auge da Guerra Fria, e os cientistas queriam uma rede que continuasse de pé em caso de 
um bombardeio. Surgiu então o conceito central da Internet: É uma rede que todos os pontos se  
eqüivalem e não há um comando central. Assim , se B deixar de funcionar, A e C continuam 
funcionando.

O nome Internet propriamente surgiu bem mais tarde quando a tecnologia ARPAnet passou a ser usada 
para conectar universidades e laboratórios, primeiro nos EUA e depois em outros países. Por isso que não 
há um único lugar que governa a Internet. Hoje ela é um conjunto de mais de 40 mil redes no mundo 
inteiro. Durante cerca de duas décadas a Internet ficou restrita ao ambiente acadêmico e cientifico. Em 
1987 pela primeira vez foi liberado seu uso comercial nos EUA. Mas foi em 1992 que a rede virou moda. 
Começaram a aparecer nos EUA várias empresas provedoras de acesso a Internet, que se tornou uma 
mania mundial. No Brasil foi liberada a exploração comercial da Internet em 1995. Hoje o comitê gestor 
da Internet avalia o número de usuários no país em 300 mil (dados de abril/96).

A Internet é uma rede capaz de interligar todos os computadores do mundo. Sua forma de organização se 
consiste numa malha de rede, sendo assim, se você pretende acessar um computador no Japão, por 
exemplo, não é necessário fazer um interurbano internacional, Basta conectar-se a um computador ligado 
a Internet da sua cidade. Este computador local está conectado a uma máquina de alta capacidade, com 
grande poder de processamento e conexões velozes, conhecidos como servidores, controladas por 
universidades, empresas e órgãos do governo. Essa forma de funcionamento garante um baixo custo de 
conexão. Você só precisa pagar uma ligação local até o seu fornecedor de acesso. Essa empresa (ou 
instituição) cobra taxa mensal do usuário para cobrir, entre outros os custos de conexão com a rede. 
Mesmo assim, você paga o mesmo preço se enviar uma mensagem para o Japão ou para seu vizinho.

Segurança de dados basicamente é uma batalha entre dois extremos - você: uma pessoa interessada em 
manter alguma informação longe dos olhos públicos e eles: qualquer outra pessoa nesse mundo inteiro 
que possa ter interesse no que você faz. Os psicólogos podem definir isso como paranóia mas trata-se de 
uma preocupação que aumenta a cada dia não só para empresas ou instituições mas para os próprios 
usuários.

Desenvolveu-se assim um projeto concebido para distribuir informações, possibilitando aos cientistas, 
universidades e laboratórios de pesquisa o intercâmbio de materiais e resultados de estudos, 
acompanhados de seus respectivos gráficos, ilustrações e até mesmo sons, vídeo e outros recursos. A 
interligação física e a uniformização do sistema de transmissão de dados entre as redes (através dos 
chamados protocolos, códigos que permitem a leitura universal de documentos) permitia que se colocasse 
à disposição do usuário conectado à rede, uma grande quantidade de informações. Assim estava dado o 
primeiro passo para o surgimento da Internet, que é, na verdade, a interligação de milhares de redes 
locais, que funcionam como uma única rede.

Mas apesar de existir uma enorme gama de informações disponíveis na rede, o usuário encontrava 
dificuldades para acessá-las, pois não dispunha de um sistema que permitisse a seleção, dentre os 



documentos que dispunham sobre um determinado assunto, daquele documento que continha a 
informação que lhe interessava.

Assim, num dos mais importantes centros de pesquisa da área, o CERN (abreviação de Conselho Europeu 
de Pesquisas Nucleares, hoje denominado European Laboratory for Particle Physics), desenvolveu-se a 
idéia de um sistema que permitiria a exploração, acesso e localização de todas essas informações lançadas 
na rede.

Em março de 1989, em um dos encontros do CERN, Tim Berners-Lee, do Laboratório Europeu de Física 
de Gênova, propôs o desenvolvimento do sistema de hipertextos, para interligar todas as informações 
disponíveis nas redes de computadores de todo o mundo. Os hipertextos são documentos que possibilitam 
o acesso e transferência de outros documentos, textos e informações disponíveis, de um para outro 
computador conectado à rede, ao se clicar o mouse em palavras, ícones ou figuras, destacadas no 
hipertexto. Essas palavras, figuras ou ícones, são os chamados links, ou seja, as ligações com as 
informações disponíveis na rede.

O sistema de hipertextos idealizado por Tim Berners-Lee deveria apresentar, além do próprio mecanismo 
de hipertexto (as chamadas interfaces), a capacidade de "ler" e transmitir várias tecnologias e tipos de 
documentos, e possibilitar a qualquer pessoa, utilizando qualquer tipo de computador, o acesso fácil aos 
vários tipos de documentos disponíveis na rede.

O desenvolvimento do projeto de Tim Berners-Lee levou ao surgimento da WWW, que é exatamente o 
sistema de acesso e utilização das informações da Internet por meio dos hipertextos. A WWW representou 
uma evolução na utilização da rede semelhante à evolução que representou o Windows, da Microsoft, na 
utilização dos microcomputadores. O Windows introduziu a utilização de ícones para realizar os 
comandos dos microcomputadores, assim como o sistema de hipertextos introduziu a utilização dos links 
para realizar os comandos mais complexos, como o de busca, transferência, etc., das informações da rede, 
universalizando assim o acesso à Internet. A evolução deste sistema, que teve início no Centro de 
Pesquisa da CERN, e posterior desenvolvimento através da parceria com a Macintosh, vem sendo feita 
hoje em dia por uma Joint Venture entre a CERN e o Massachusset’s Institute of Technology (MIT), 
denominada W3 Organization. A WWW vem se firmando, desde 1993, como o coração da rede de 
informação da Internet, pois é o mecanismo que permite a localização de qualquer assunto na rede, 
mesmo que o usuário não conheça o endereço que quer acessar.

2.2.   Formas de Invasão [1]

2.2.1.      Varreduras de portas

A primeira coisa que um atacante normalmente faz em uma rede é o chamado Varredura de Portas. Isto 
consiste em enviar pacotes para todas as portas de uma máquina (ou de várias máquinas de uma rede), de 
modo a descobrir quais são os serviços oferecidos por cada uma delas. Com o uso desta técnica, é 
possível se determinar exatamente quais serviços TCP e UDP estão sendo oferecidos.

Este tipo de ataque ficou muito popular quando em 1995 foi lançado, com grande publicidade, o software 
Satan, desenvolvido por Dan Farmer e Wietse Wenema. Feito em Perl, C e HTML, com uma interface 
amigável, o Satan faz uma varredura completa em uma máquina ou rede denominada "alvo", relatando 
todos os serviços oferecidos e pontos vulneráveis. Ele não só descobre quais serviços estão disponíveis 
como também utiliza estes serviços para descobrir mais informações sobre o alvo e mais pontos 
vulneráveis.

Existem atualmente inúmeros programas com funcionalidade similar ao Satan, alguns em domínio 
público. O Firewall impede este tipo de ataque uma vez que somente os serviços explicitamente 
configurados pelo provedor como passíveis de serem usados externamente serão visíveis para qualquer 
programa de varredura. Além disso, com o uso do Firewall, é extremamente simples se detectar ataques 



deste tipo e tomas as devidas providências.

2.2.2.      IP Spoofing

IP Spoofing é o nome dado para falsificações de endereços IP, fazendo com que um pacote seja emitido 
com o endereço de origem de uma outra máquina. Com o uso desta técnica, é possível para um atacante 
assumir a identidade de qualquer máquina da Internet.

O perigo maior deste ataque é para serviços baseados no protocolo UDP. Muitos serviços baseados neste 
protocolo só permitem acesso para determinadas máquinas, explicitamente configuradas pelo 
administrador. Este é o caso do serviço NFS, que permite o compartilhamento de discos remotos. (vamos 
dar um exemplo de ataque usando este serviço específico, mas o ataque é válido para qualquer serviço 
similar)

Um atacante pode enviar um pacote UDP para a máquina servidora de NFS como se este viesse de uma 
máquina cliente, autorizada a gravar em algum diretório. Este pacote pode conter solicitação de criação, 
remoção e escrita de arquivos. Como a máquina servidora acha que o pacote vem da máquina cliente (por 
causa do IP de origem falsificado), todas as solicitações serão prontamente atendidas. Este tipo de ataque 
não pode ser bloqueado sem a existência de um Firewall. O Firewall impede este tipo de ataque na 
medida em que o provedor configura de qual interface de rede um determinado pacote pode ser aceito. 
Desta forma, se um atacante enviar um pacote para o Firewall, como se este viesse da rede interna, o 
mesmo será imediatamente descartado pois está vindo de uma interface de rede inválida (uma interface de 
rede externa).

2.2.3.      Roteamento Dirigido

O protocolo TCP/IP foi um protocolo criado na época da guerra fria, com o objetivo de conectar a rede 
ARPANET, a rede de defesa do exército americano. Um dos objetivos desta rede, e do protocolo TCP/IP, 
era permitir que a mesma continuasse funcionando, mesmo que uma parte dela fosse derrubada (isto era 
fundamental no caso de ataques). Para possibilitar este tipo de comportamento, o protocolo IP foi dotado 
da capacidade do emissor de um pacote estabelecer a rota que o mesmo deveria seguir ao ser enviado 
através da rede. Desta forma, mesmo que uma parte da rede fosse derrubada, poderia se estabelecer 
caminhos alternativos para o tráfego e manter a comunicação.

A quase totalidade das implementações de TCP/IP atuais ainda seguem as especificações originais, que 
determinam que ao se receber um pacote com roteamento dirigido, todas as repostas à este pacote também 
devem ser direcionadas e devem seguir a mesma rota especificada no pacote de origem (na ordem 
inversa, evidentemente). Se isso não fosse desta forma, não seria possível se atingir o objetivo de manter 
a comunicação em funcionamento.

Apesar de interessante, este comportamento possibilita a existência de um tipo de ataque que é fácil de ser 
implementado e impossível de ser impedido, senão com o uso de algum tipo de Firewall. O ataque se 
baseia no fato de que em muitas vezes a validação de um serviço ou de um usuário é feito com base no 
endereço IP da máquina que está se conectando. Com o uso de pacotes direcionados, um atacante pode 
enviar pacotes para as máquinas da rede interna como se fossem originados de uma máquina confiável. 
Desta forma, o atacante consegue estabelecer uma conexão válida para uma máquina da rede interna com 
os direitos que teria se estivesse se conectando a partir de uma outra máquina.

Este tipo de ataque é particularmente perigoso em serviços que utilizam apenas endereços IP para fazer a 
validação de usuários, como o rsh, rlogin, etc. 

O Firewall impede este tipo de ataque na medida em que está configurado para recusar todos os pacotes 
direcionados.



2.2.4.      Ping O'Death

Este ataque foi descoberto recentemente e bastante explorado na Internet. Ele consiste em se enviar um 
pacote IP com tamanho maior que o máximo permitido (65535 bytes), para a máquina que se deseja 
atacar. O pacote é enviado na forma de fragmentos (a razão é que nenhum tipo de rede permite o tráfego 
de pacotes deste tamanho) e quando a máquina destino tenta montar estes fragmentos, inúmeras situações 
podem ocorrer: a maioria da máquinas trava, algumas reinicializam, outras abortam e mostram mensagens 
no console, etc. Praticamente todas as plataformas eram afetadas por este ataque, e todas as que não 
tiveram correções de segurança instalados, ainda o são.

Este ataque recebeu o nome de Ping O' Death porque as primeiras ocorrências deste ataque foram a partir 
do programa ping, entretanto, qualquer pacote IP com mais de 65535 (pacote inválido) provoca o mesmo 
efeito. O Firewall impede este ataque na medida em que ele armazena e monta todos os fragmentos de 
pacotes IP recebidos. Quando ele detecta um pacote inválido, o mesmo é automaticamente descartado. 

2.2.5.      SYN Flood

SYN Flood é um dos mais populares ataques de negação de serviço (denial of service). Esses ataques 
visam impedir o funcionamento de uma máquina ou de um serviço específico. No caso do SYN Flood, 
consegue-se inutilizar quaisquer serviços baseados no protocolo TCP.

Para se entender este ataque, é necessário primeiro se entender o funcionamento do protocolo TCP, no 
que diz respeito ao estabelecimento de conexões:

O protocolo TCP utiliza um esquema de 3 pacotes para estabelecer uma conexão:

A máquina cliente envia um pacote para a máquina servidora com um flag especial, chamado de flag de 
SYN. Este flag indica que a máquina cliente deseja estabeleceram conexão. 

A máquina servidora responde com um pacote contendo os flags de SYN e ACK. Isto significa que ela 
aceitou o pedido de conexão e está aguardando uma confirmação da máquina cliente para marcar a 
conexão como estabelecida. 

A máquina cliente, ao receber o pacote com SYN e ACK, responde com um pacote contendo apenas o 
flag de ACK. Isto indica para a máquina servidora que a conexão foi estabelecida com sucesso. 

Todos os pedidos de estabelecimento de conexões recebidas por um servidor ficam armazenados em uma 
fila especial, que tem um tamanho pré-determinado e dependente do sistema operacional, até que o 
servidor receba a comunicação da máquina cliente de que a conexão está estabelecida. Caso o servidor 
receba uma pedido de conexão e a fila de conexões em andamento estiver cheia, este novo pacote de 
pedido de abertura de conexão é descartado.

O ataque consiste basicamente em se enviar um grande número de pacotes de abertura de conexão, com 
um endereço de origem forjado, para um determinado servidor. Este endereço de origem é forjado para o 
de uma máquina inexistente. O servidor, ao receber estes pacotes, coloca uma entrada na fila de conexões 
em andamento, envia um pacote de resposta e fica aguardando uma confirmação da máquina cliente. 
Como o endereço de origem dos pacotes é falso, esta confirmação nunca chega ao servidor.

O que acontece é que em um determinado momento, a fila de conexões em andamento do servidor fica 
lotada. A partir daí, todos os pedidos de abertura de conexão são descartados e o serviço inutilizado. Esta 
inutilização persiste durante alguns segundos, pois o servidor ao descobrir que a confirmação está 
demorando demais, remove a conexão em andamento da lista. Entretanto, se o atacante persistir em 
mandar pacotes seguidamente, o serviço ficará inutilizado enquanto ele assim o fizer. O Firewall possui 
um módulo especial de proteção contra ataques de SYN flood, oferecendo total proteção contra ataques 
deste tipo.



2.2.6.      Ataques contra o protocolo NETBIOS

Praticamente todas as redes locais existentes hoje em dia possuem PCs rodando plataformas Windows 
3.11®, Windows 95® , Windows NT® ou OS/2®. Estas plataformas possuem a característica de 
disponibilizar todos os seus serviços de rede através do protocolo NETBIOS. Ocorre também que 
praticamente todas estas máquinas rodam o protocolo TCP/IP, possibilitando que o NETBIOS seja 
encapsulado sobre o TCP/IP.  Se estas máquinas estão conectadas à Internet, é possível para um atacante 
verificar quais são os diretórios e impressoras compartilhadas por cada uma delas. Além disso, devido ao 
fato de muitas vezes os compartilhamentos serem feitos indiscriminadamente, normalmente pelos 
próprios usuários, é muito comum se conseguir acesso de leitura ou de gravação em muitos diretórios. 
Desta forma um atacante pode ter acesso à informações confidenciais, apagar informações importantes ou 
mesmo implantar arquivos contaminados nas máquinas da rede interna.

Além disso, até pouco tempo atrás, as máquinas Windows NT eram vulneráveis a diversos tipos de 
ataques realizados contra os serviços NETBIOS(como o NUKE), que terminavam por travar o sistema ou 
inutilizar completamente todos os serviços (os ataques podiam ir de um simples telnet para a porta 139 até 
a ataques mais sofisticados). Mesmo hoje em dia ainda existem muitas máquinas vulneráveis, devido ao 
fato de ser necessário a aplicação de correções específicas para estes problemas. O Firewall bloqueia 
ataques deste tipo facilmente: os serviços NETBIOS utilizam as portas 137, 138 e 139 dos protocolos 
TCP e UDP e portanto basta bloquear o acesso destas portas para máquinas externas.

2.2.7.      Ataques utilizando o RIP

O protocolo RIP é um protocolo de configuração dinâmica de rotas (atualmente ele é o protocolo mais 
utilizado na Internet). Os roteadores dinâmicos utilizam o protocolo RIP para transmitir para outros 
roteadores (normalmente em broadcast) as melhores rotas para transmissão dos pacotes. Em geral cada 
roteador anuncia para os outros roteadores, de tempos em tempos, que ele é capaz de rotear pacotes para 
determinada rede, de tal forma que em pouco tempo, a partir destas mensagens, todos tem uma tabela 
única e otimizada de roteamento.

O problema principal do protocolo RIP é o que as informações não são checadas. Um atacante pode, 
portanto, enviar informações falsas e maliciosas de roteamento para os outros roteadores, de tal forma que 
possa fingir que é uma outra máquina, pretensamente confiável, ou até mesmo para gravar todos os 
pacotes enviados para uma determinada máquina. 

Um ataque típico seria repassar, para os roteadores da rede, informação de que os pacotes enviados para 
uma determinada rede devem ser roteados através dele, atacante, que posteriormente os envia para a 
destinação correta. Durante a passagem dos pacotes, o atacante é capaz de examinar seu conteúdo em 
busca de senhas ou informações interessantes ou mesmo alterar seu conteúdo. O Firewall é capaz de 
bloquear ataques deste tipo: os pacotes RIP são pacotes UDP enviados para porta 513 e, portanto, basta 
bloquear pacotes para esta porta para que o ataque não possa ser efetivado.

2.2.8.      Ataque de Fragmentação

Um ataque de fragmentação na verdade não é um ataques propriamente dito. Ele é uma maneira de fazer 
com que serviços TCP de máquinas protegidas por um filtro de pacotes possam ser acessados mesmo que 
o filtro não permita seu acesso (ou seja, ele é uma maneira de enganar o filtro de pacotes).

Boa parte dos filtros de pacotes tradicionais apenas filtra o primeiro fragmento de um pacote, uma vez 
que sem este fragmento não será possível para a máquina cliente montar o pacote completo, e deixa os 
demais fragmentos passarem. Além disso, se o primeiro fragmento não for um pacote de abertura de 
conexão, ele também é autorizado a passar.

O ataque consiste em se fragmentar o pacote TCP de modo que o segundo fragmento contenha parte do 



cabeçalho TCP, mais especificamente as portas e os flags do protocolo. Este segundo fragmento possuirá 
os flags para uma abertura de conexão. O primeiro fragmento consiste em um pacote que não é de 
abertura de conexão.

Da forma com que ambos os fragmentos foram montados, eles serão aceitos pelo filtro de pacotes e 
atingirão a máquina destino. Uma vez na máquina destino, os pacotes serão montados, produzindo um 
pacote de abertura de conexão, que se estivesse sido enviado inteiro teria sido bloqueado no filtro de 
pacotes. O Firewall monta todos os fragmentos recebidos e desta forma não pode ser enganado por 
ataques deste tipo.

2.2.9.      Varredura invisível

A varredura invisível (stealth scanning) é uma maneira de um atacante descobrir todos os serviços TCP 
que estão rodando em uma rede, mesmo que esta esteja sendo protegida por um filtro de pacotes (não será 
possível ser conectar aos serviços utilizando esta técnica, mas ela já um primeiro passo para um ataque).

O ataque consiste em fazer uma varredura de portas (como já mostrado), porém com a diferença de não se 
enviar pacotes de abertura de conexão e sim pacotes simulando uma conexão existente. Como os filtros 
de pacotes normalmente permitem o trânsito dos pacotes que não são abertura de conexão, todos estes 
pacotes atingiriam a máquina destino. A máquina destino, ao receber os pacotes, reagiria de maneira 
diferenciada caso existisse um serviço rodando na porta especificada ou não. O Firewall impede este tipo 
de ataque uma vez que mantém um registro de todas as conexões abertas e só permite a passagem de 
pacotes para estas conexões.

2.2.10.  Transparência dos dados na rede

A Internet é uma rede mundial composta de milhares de máquinas espalhadas por todo o mundo. Quando 
duas máquinas quaisquer estão se comunicando, todo o tráfego entre elas passa de máquina em máquina 
da origem até o destino. Na quase totalidade das vezes, a administração destas máquinas intermediárias é 
feita por terceiros e nada se pode afirmar quanto a sua honestidade. (na maioria das vezes, não é nem 
possível se saber de antemão por quais máquinas os pacotes passarão até atingir o destino).

O problema que isso causa, é que todo o tráfego entre as duas máquinas que estão se comunicando pode 
ser visualizado ou alterado por qualquer uma das máquinas intermediárias. Este problema se torna ainda 
mais crítico quando se pretende transmitir dados confidenciais ou críticos para a operação das duas 
entidades se comunicando. O Firewall resolve este problema possibilitando a criação de canais seguros de 
dados entre firewalls. Desta forma, toda a comunicação de dados entre duas redes conectadas à Internet 
que possuam um Firewall compatível com o mesmo padrão de criptografia, são enviadas autenticadas e 
criptografadas sendo, portanto, invisíveis e imutáveis para qualquer possível atacante. Esta operação é 
feita de forma transparente para as máquinas clientes.

2.3.   Bloqueio[1] 
Bloqueios são sistemas que combinam hardware e software para proteger redes corporativas contra 
ataques mal-intencionados feitos por algum usuário da Internet. São projetados para impedir que intrusos 
violem a rede corporativa, assim como para impedir que usuários da rede interna da corporação acessem 
quaisquer recursos Internet que sejam prejudiciais à rede. Há muitos tipos de bloqueios. A seguir vamos 
exemplificar um bloqueio que usa uma arquitetura seletiva de sub-rede, um tipo particularmente seguro 
de bloqueio.

A rede interna da corporação fica isolada da Internet pelo bloqueio. A rede interna funciona como as 
redes normalmente funcionam, com servidores fornecendo serviços internos como correio eletrônico. 
acesso a bancos de dados da empresa, capacidade para executar programas em servidores e outras 
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aplicações. Quando alguém na rede corporativa dentro do bloqueio quer acessar a Internet, a solicitação e 
os dados devem passar por um roteador seletivo interno (às vezes chamado de roteador limitador). Esse 
roteador examina todos os pacotes de dados viajando nas duas direções entre a rede corporativa e a 
Internet. As informações nos cabeçalhos dos pacotes fornecem ao roteador informações importantes, 
como a origem e o destino do pacote, o tipo de protocolo que está sendo usado para enviar o pacote e 
outros dados de identificação. Com base nas informações nos cabeçalhos, o roteador seletivo permite que 
certos pacotes sejam enviados ou recebidos, porém bloqueia outros pacotes. Por exemplo, pode não 
permitir que alguns serviços como rlogin sejam executados. (O comando rlogin é semelhante ao telnet, 
que permite que alguém entre em um computador. Pode ser perigoso porque pode permitir que usuários 
contornem o ato de digitar uma senha.) O roteador também pode não permitir que pacotes sejam enviados 
para, e a partir de "sites" específicos da Internet, porque esses "sites" foram considerados suspeitos. A 
princípio, um roteador pode ser configurado para bloquear todo pacote viajando entre a Internet e a rede 
interna, exceto para correio eletrônico. 

Os administradores do sistema estabelecem as regras para determinar quais pacotes permitir e quais 
bloquear. Um bastion host no bloqueio é o ponto principal de contato para conexões que chegam da 
Internet para serviços como recepção de correio eletrônico e permissão de acesso ao "site" do FTP da 
corporação. O bastion host            é um servidor altamente protegido com muitas medidas de segurança, e 
é o único ponto de contato para solicitações de chegada da Internet. Dessa forma, nenhum dos 
computadores ou hosts na rede corporativa podem ser contatados diretamente para solicitações da 
Internet, oferecendo um grau de segurança. Bastion hosts também podem ser configurados como proxy 
servers - servidores que processam quaisquer solicitações da rede interna da corporação para a Internet, 
como navegar na teia ou carregar arquivos via FTP. OBastion host é colocado em uma rede de perímetro 
do bloqueio, para que não fique na própria rede corporativa. Isso isola ainda mais a rede corporativa da 
Internet. Se o bastion host ficasse na rede normal da corporação, um intruso poderia, a princípio, obter 
acesso a cada computador na rede e a todos os serviços da rede corporativos ao colocá-lo em uma rede de 
perímetro, mesmo se o servidor for violado, o intruso continua sem conseguir obter acesso à rede interna 
da corporação.

Um roteador seletivo externo (também chamado de roteador de acesso) seleciona pacotes entre a Internet 
e a rede de perímetro. Adiciona um nível extra de proteção: seleciona pacotes com base nas mesmas 
regras que o roteador seletivo interno e, portanto, protege a rede mesmo se o roteador interno falhar. 
Entretanto, também pode adicionar mais regras para selecionar pacotes especificamente projetadas para 
proteger o bastion host.

2.4.   Criptografia
Não pense que a criptografia foi inventada para a proteção da informação nas redes informáticas. A 
criptografia é uma técnica usada há séculos, que foi adaptada pela informática, para atingir os fins 
anteriormente indicados. 

Começaremos por apresentar um exemplo de como se pode usar a criptografia. Leia as seguintes 
palavras: 

 ARBMIOC

 DPJNCSB

 

Parecem-lhe incompreensíveis à primeira vista? É natural! Mas se já tiver olhado mais atentamente para a 
segunda palavra poderá já ter descoberto que está escrito "COIMBRA" de trás para a frente. É um dos 
métodos de criptografia mais simples e fácil de descobrir. O método pelo qual crepitamos a palavra 



"COIMBRA" para termos a primeira palavra já não é tão imediato mas é igualmente simples (avançamos 
cada caracter da palavra uma posição no alfabeto: c=d; o=p; etc). O que interessa reter é que se podem 
inventar muitos métodos neste gênero que tornam as palavras indecifráveis para quem as vê e não 
conheça o método pelo qual foi criptada. Um último exemplo, que talvez conheçam, é o da "linguagem 
dos Pês" (de fato, trata-se de um método de criptofonia); neste método a cada sílaba de uma palavra é 
acrescentada a mesma sílaba mas iniciada por "P". Ou seja a palavra ECONOMIA seria pronunciada 
EPECOPONOPOMIPIAPA, um chorrilho de sílabas incompreensíveis para quem não souber que tem de 
"desprezar" cada "segunda " sílaba... 

No entanto, este tipo de métodos, por mais elaborados que sejam (e até se podem imaginar combinações 
de vários deles) são, para os hackers/crackers com os seus equipamentos e conhecimentos informáticos 
uma brincadeira de crianças (o que aliás se aplica também à quebra de palavras chave que referimos na 
introdução). Daí que estes métodos, chamados convencionais, estejam hoje em desuso e a eles se não 
dedique mais do que esta referência devida a um antepassado que, por definição, está ultrapassado. 

Mas a espécie evoluiu: encontramo-nos, talvez, na fase dos métodos sapiens, se nos permitem a analogia: 
são os métodos que recorrem a algoritmos matemáticos e que se orientam para códigos binários e que são 
designados por métodos baseados em chave, aos quais nos dedicaremos daqui para a frente. 

2.4.1.      Sistemas Baseados em Chave: 

Os sistemas de criptografia baseados em chave dividem-se em dois tipos: os de chave secreta ou simétrica 
e os de chave pública ou assimétrica.

No primeiro tipo de sistemas existe uma chave que é compartilhada por dois utilizadores. O emissor da 
mensagem utiliza o software de criptação e a chave para criar uma mensagem criptada. Envia-a (a 
mensagem) e também, por um canal distinto e suposto inviolável, a chave ao receptor. Este usa-a para 
descriptar a mensagem. 

Devemos, desde já realçar vários aspectos relacionados com o parágrafo anterior. Em primeiro lugar, está 
implícito que estamos a ver a forma de funcionamento deste sistema para proteger informação em trânsito 
e apenas na prossecução do objetivo garantir a confidencialidade , o que também se fará na apresentação 
dos sistema de chave assimétrica. Por outro lado, é pressuposto necessário para garantir a eficácia do 
sistema, como já realçamos, que seja possível fazer com que a chave secreta chegue ao receptor sem ser 
interceptada e que assim permaneça durante todo o tempo em que a chave esteja em utilização (daí que se 
chame chave secreta). Para garantir esse secreto é necessário que a chave esteja armazenada em suportes 
que não estejam ligados a redes de computadores, que estejam de uma maneira geral inacessíveis a 
pessoas que não sejam de confiança e estando, de preferência, eles próprios criptografados, agora sob 
uma palavra chave mais simples e que deve ser decorada. 

O processo dos sistemas de chave pública é, por sua vez, o seguinte: existe uma chave pública, que se 
pode distribuir a toda a gente que a deseje, que serve para criptografar as mensagens; para cada chave 
pública há uma e uma só chave - privada – que permite descriptografar as mensagens por ela 
criptografadas , sendo que a própria não o consegue fazer (o que não acontecia no sistema anterior). 
Quase seria escusado referir que os cuidados a ter com esta chave privada são análogos aos que 
apontamos para a chave dos sistemas de chave secreta. 

A diferença entre os dois métodos reside nos algoritmos matemáticos que são utilizados para criptografar 
as mensagens. Sem pretender entrar em grandes detalhes sobre esses algoritmos, diremos apenas que no 
caso dos sistemas de chave secreta a inversa da função utilizada para criptografar aplicada à mensagem 
criptografada produz resultado na mensagem original, enquanto as funções em que se baseia o sistema de 
chave pública isso já não é possível; são as chamadas "trap-door functions". 

A transmissão de pacotes de informações feitas via Internet nunca serão confidenciais, pois estes 
percorreram um longo caminho em muitas redes públicas e poderão ser interceptados ao longo da rede. 



Como essas informações puderam ser de origem confidenciais tivemos que criar uma forma de proteção 
das mesmas, pois nelas conterão informações sigilosas e secretas não podendo cair em domínio público. 
Por isso os engenheiros de softwares criaram meios para enviarem tais informações de forma segura. 
Essas informações serão criptografadas , isto é, alteradas de modo que uma pessoa que não seja a 
destinatária da mensagem não possa entender o conteúdo da mesma. O fundamental para que se possa 
entender o Sistema de Criptografia é entender o conceito de chaves. Chaves são valores secretos que são 
usados por computadores de comum acordo com fórmulas matemáticas chamadas algoritmos para 
criptografar uma mensagem com uma chave, somente o seu destinatário com a chave correspondente 
conseguirá descriptografar a mensagem.

Não é prático o largo uso de sistemas de criptografia de chave privada na Internet por exemplo para 
atividades como comércio eletrônico. Para uma empresa conduzir os negócios através da Internet com um 
sistema de chave privada, significaria criar milhões de chaves privadas diferentes - uma para cada pessoa 
que quisesse negociar - e depois imaginar alguma forma para enviar essas chaves privadas de forma 
segura através da Internet. Com um sistema de chave pública, as empresas precisariam somente criar uma 
única combinação de chaves pública/privada. A empresa colocaria a chave pública para alguém usar para 
criptografar informações - mas somente a própria empresa, com a chave privada, conseguiria 
descriptografar os dados.

2.4.2.      Assinaturas Eletrônicas

Para garantir a confidencialidade, os sistemas criptográficos destinam-se a garantir a confidencialidade 
dos documentos transmitidos e a sua integridade. Vejamos como isso pode ser conseguido, no âmbito dos 
sistemas de chave pública. 

O emissor começa por criar uma message digest (MD) que deve ser criptada com a sua própria chave 
privada; envia-se esta MD juntamente com a mensagem criptada com a chave pública do receptor; o 
receptor descripta a mensagem com a sua chave privada e a MD com a chave pública do emissor; 
finalmente ele cria uma nova MD a partir da mensagem (usando a mesma função usada pelo emissor; no 
caso de as duas MD não coincidirem três coisas podem ter sucedido: 1) houve um erro de transmissão; 2) 
houve uma alteração da mensagem; 3) quem enviou a mensagem não é quem diz ter sido. 

Algo parecido se pode usar para garantir a integridade de informação armazenada: para tal bastará 
guardar MD's da informação, eventualmente criptadas, que periodicamente comparadas permitem garantir 
a integridade. 

2.4.3.      Comparação Entre os Sistemas Baseados em Chave

Mas quais são as razões que nos podem conduzir à escolha entre um ou outro destes tipos de sistemas? 
Parece-nos que a vantagem aparentemente incontestável dos sistemas é a de chave pública: não há 
necessidade de partilha de chaves entre duas pessoas; não necessita de um canal seguro para transmitir a 
chave secreta, qualquer que seja a pessoa que tenha enviado a mensagem o receptor só necessita de uma e 
uma só palavra chave para a descriptar. Mas, algo "protege" o sistema de chave secreta de se juntar aos 
chamados sistemas convencionais na lista dos antepassados... e esse "algo" é a maior velocidade com que 
as operações nestes sistemas se desenvolvem, o que é tanto mais importante quanto maior for o volume 
de mensagens e a dimensão de cada uma delas. 

No entanto, como em muitas outras situações quer da informática quer de outras áreas da nossa vida 
alguém imaginou uma maneira de aproveitar, dentro da medida do possível as vantagens dos dois 
sistemas. Essa forma é a seguinte: envia-se a mensagem criptada em sistema de chave secreta; juntamente 
envia-se a chave secreta utilizada no processo de criptografia dela própria com a chave pública do 
receptor; este, ao começa por descriptar a chave secreta com a sua chave privada, usando-a 
posteriormente para descriptar a mensagem em si. Assim o método mais lento é usado para descriptar um 
conteúdo de dimensão menor e, usa todas as vantagens enunciadas anteriormente para criar um canal 



seguro para transmitir a chave podendo, assim, criar-se as chaves que se julguem necessárias sem ter de 
aumentar os cuidados de proteção dessas chaves. 

Por outro lado, para a proteção de dados armazenados nada há que desaconselhe particularmente a 
utilização dos sistemas de chave secreta. 

2.4.4.      Limitações da Criptografia

A criptografia não oferece proteção ao nível de garantir a disponibilidade da informação. Isso deve-se a 
que, essencialmente, uma vez interceptada uma mensagem na impossibilidade de quebrar a sua 
integridade ou a sua confidencialidade, alguém que deseje, de fato, prejudicar as entidades intervenientes 
na comunicação pode simplesmente danificar ou mesmo destruir essa mensagem; o mesmo se pode dizer 
relativamente à informação armazenada. 

Outra limitação é a de que nada garante que a maioria destes sistemas, que são implementados na prática 
pôr software criado por programadores não tenham formas alternativas de acesso, que garantiriam a quem 
as conhecesse a possibilidade de acesso a toda a informação por eles criptado.

2.5.   Firewall [15]
Um Firewall é uma barreira inteligente colocada entre a sua rede local e a Internet, para prevenir invasões 
indesejadas e potencialmente danificados. Através do Firewall só passam pessoas expressamente 
autorizadas, e este fluxo de visitantes é registrado e verificado pelo Firewall em tempo real. 

A permissão ou negação de acesso à rede é baseada nas regras estabelecidas para o Firewall. Para criar as 
regras com as quais o Firewall seleciona o tráfego, selecione os serviços da Internet, os endereços IP e as 
estações para as quais o tráfego será permitido ou negado.

2.5.1.      A história dos firewalls

Primeira geração - Filtros de pacotes 

Na primeira geração de Firewall, eles somente controlavam a origem e o destino dos pacotes de 
mensagens da Internet. Diferentemente de hoje, em que a filtragem de pacotes é implementada na maioria 
dos roteadores e é transparente aos usuários, porém pode ser facilmente contornada com IP 
Sniffers/Spoofers - técnicas usadas por hackers para iludir os roteadores, com a troca de endereços de 
origem. Por isto, o uso de roteadores como única defesa para uma rede corporativa é tecnicamente 
ultrapassado. 

Segunda geração - Gateways e Proxies 

Uma técnica muito usada é a utilização de gateways para circuitos e aplicações, eles conectam as redes 
corporativas à Internet através de estações seguras usando aplicativos especializados em filtrar dados. 
Estes gateways permitem que usuários se comuniquem com os sistemas seguros através de um proxy, o 
qual esconde os arquivos e os servidores da ação dos hackers. 

Gateways de circuito - focalizados na camada de transporte do TCP/IP, modelo OSI - usam as conexões 
TCP/IP como proxy. Um circuito proxy é instalado entre o roteador da rede e a Internet e se comunica 
com a Internet em lugar da rede local. Fazendo com que os endereços da rede corporativa fiquem 
escondidos dos hackers, já que só o endereço do proxy é tornado público na Internet. 

Gateways de aplicações - examinam a comunicação entre as aplicações IP - eles realmente examinam as 
informações que estão sendo transmitidas. Isto frusta tentativas de spoofing de pacotes (que alteram 



endereços). Os gateways de aplicações também permitem o uso de chaves de segurança, como senhas e 
pedidos de serviço, pois estas só aparecem dentro da camada de aplicações do modelo OSI. 

Os proxies causam, muitas vezes, perda de performance na rede, já que as mensagens são 
obrigatoriamente processadas duas vezes, pelo gateway e pelo agente de proxy. Por exemplo, o serviço de 
FTP envia um pedido ao agente de proxy para FTP, que por sua vez fala com o servidor interno de FTP 
para completar o pedido.

2.6.   Hackers
Como adivinhar uma Senha 

Uma senha fácil de se deduzir é a causa mais comum dos problemas de segurança. Se você não souber 
como trocar a sua senha, coloque essa tarefa como item número 1 da sua lista de coisas a aprender. Você 
nunca deve criar senhas tomando por base o seu próprio nome - mesmo que seja o seu nome de trás para 
frente. A senha não pode também ser fácil de se adivinhar, como o nome do marido ou mulher, do 
namorado ou namorada, do seu cão, a placa do carro, a rua onde mora, a data do nascimento - ou outra 
informação conhecida. Os hackers costumam usar os programas e dicionários on-line para adivinhar 
expressões como dedicação. 

Como podem ser as senhas então? Pegue a sua frase preferida, como “Até que a morte nos separe,  
querida” e utilize a primeira letra de cada palavra aqamnsq. Dessa forma, a senha não é propriamente 
uma palavra, mas é fácil; de lembrar e difícil de adivinhar. Você pode também combinar palavras com 
números, o que é bem aconselhável. Mas nunca crie uma senha somente com números, é muito mais fácil 
de adivinhar. 

As Pessoas Podem Ler Minha Correspondência? 

Se elas podem lê-la? Sim, podem. Agora, isso não significa que há sempre alguém lendo a sua 
correspondência. Com milhões de pessoas na Internet, as novas mensagens individuais se perdem na 
multidão. Mas como você sabe, quando uma mensagem parte do seu sistema, ela pode chegar a um outro 
computador localizado a centenas e até milhares de quilômetros de distancia, e você não tem como saber 
quem tem acesso a ela. Mesmo que ninguém leia a sua correspondência enquanto esta estiver em trânsito, 
o destinatário poderá encaminhá-la a quem bem desejar.      

Mas nem tudo está perdido - existem maneiras de tornar o seu e-mail mais seguro. Uma delas consiste em 
criptografar a sua mensagem antes de enviá-la. 

Também não existe nenhum livro ou material específico em como ser tornar um hacker. Não existe uma 
fórmula mágica e nem como se tornar um hacker do dia para a noite. Um hacker se faz após anos de 
muita leitura e estudo. Basicamente toda a informação que você necessita para se tornar um hacker já está 
disponível na rede, o que você tem que fazer é vasculhar e achar as informações. 

Como se tornar um Hacker 

Conheça a fundo um sistema operacional como o Windows 95®, Unix, Windows NT® ou MacOS. Com 
ele é que você ira entender como quebrar a segurança ou então como funciona a segurança, no caso do 
Windows NT® que possui certificado C2 de nível de segurança, é mais difícil, mas não impossível. 

Aprenda uma linguagem de programação como VisualBasic (específica para a plataforma Intel) ou C 
(para qualquer plataforma). Você escrevendo pequenos programinhas pode deixar um programa rodando 
em paralelo para descobrir a senha de acesso. 

Aprenda a usar o comando TELNET do Unix para se logar em máquinas remotamente e copiar aquele 
programa oculto que falta para você entrar no sistema ou então cadastrar um usuário fantasma para entrar 



no sistema. 

Aprenda como funcionam as redes e quais são os tipos de redes existente. Hoje em dia, a maioria dos 
computadores estão interligados e você conhecendo as arquiteturas e protocolos utilizados facilita 
bastante o acesso. 

Aprenda o protocolo TCP/IP, o protocolo que é usado hoje em dia na Internet.

Com isso esperamos mostrar um pouco de como é importante para um sistema a sua proteção completa, 
pois se o mesmo não for eficiênte, este trará a todos nós um importante prejuízo financeiro. Pois numa 
busca inconstante de novos mercados, esta é uma das mais, senão a mais importante causa de estudos 
sobre a Internet. Esperamos assim poder passar ao leitor desse texto, a importância de se investir sempre 
mais em segurança de sistemas

 

2.7.   PROTOCOLOS DE SEGURANÇA [2]

2.7.1.      Conceitos básicos sobre a segurança

Existe uma série de conceitos, que são essenciais para a segurança na Internet. Esses conceitos, de uma 
forma geral, tornaram-se uma espécie de requisitos dos novos mecanismos de segurança.

Associados à problemática da segurança existem certos conceitos básicos que permitem normalmente 
definir o nível de segurança de um sistema. Esses conceitos são definidos de seguida:

Integridade dos dados: A integridade dos dados permite a detecção de modificações não autorizadas nos 
dados. Vulgarmente, a integridade dos dados permite detectar se os dados foram modificados ou 
corrompidos durante a transmissão. Esta modificação pode ser resultado de um ataque ou de um erro na 
transmissão. A integridade dos dados pode ser conseguida através da implementação de uma função one-
way hash. 

Confidencialidade: É o processo utilizado para proteger informações secretas de serem reveladas por 
pessoas não autorizadas. Os dados secretos devem ser protegidos quando são guardados ou transmitidos 
pela Net. Claramente, essa protecção recorre ao uso da criptografia. A tarefa da implementação da 
criptografia também requer uma distribuição segura das chaves de criptação para o remetente e para o 
receptor dos dados cifrados. 

Identificação: Os utilizadores são identificados perante uma aplicação através de uma identificação do 
utilizador ou userid. 

Autenticação: É o processo usado para verificar a identidade reivindicada por um utilizador ou programa. 
A autenticação pode ser feita através do uso de passwords por parte do utilizador ou através da troca de 
chaves e poderá eventualmente envolver uma terceira entidade de confiança. 

Controlo de acessos: O controlo de acessos, concede ou recusa, a permissão a um dado utilizador para 
aceder um recurso, limitando os acessos para os utilizadores autorizados. O controlo de acessos, é 
freqüentemente especificados pelo administrador do sistema ou pelo dono do recurso. 

Autorização: É o processo de atribuir os acessos permitidos para o utilizador. A permissão de acessos 
inclui uma especificação, tal como, se o utilizador possui permissão para ler, escrever, ou alterar uma 
dado ficheiro. 

Não repudiamento: É a capacidade de provar tecnicamente a origem dos dados e provar a distribuição 
dos dados, ou seja, demonstra-se que a transmissão ocorreu de fato, entre o remetente e o receptor. Desta 



forma, impede o remetente negar o envio dos dados, ou o receptor negar a recepção dos dados, e também 
impede que as entidades envolvidas possam alterar o conteúdo dos dados. 

Rejeição de serviço: O ataque de rejeição de serviços, é um ataque do qual, o atacante toma posse, ou 
consome recursos, de forma a que ninguém mais possa usá-lo. Exemplos desses ataques, incluem um 
vírus, que consome a memória do sistema, ou um ataque na Internet, onde o host atacante toma posse do 
host legítimo. 

2.8.   CERTIFICADO DIGITAL [10]
O que é um certificado digital

É uma mensagem que contem informação sobre o seu detentor e que valida a sua existência, tal como um 
vulgar Bilhete de Identidade: quando o lemos ficamos a conhecer alguns dados sobre o seu titular, 
acreditando na sua legitimidade devido ao selo branco do Arquivo de Identificação que exibe. O 
certificado digital do titular do cartão de pagamento equivale a uma representação eletrônica do mesmo, 
sendo a sua autenticidade assegurada pela inclusão de informação relativa à entidade emissora do cartão e 
à VISA. Com efeito, existe uma hierarquia na cadeia de certificação, sendo que a VISA certifica os Banco 
Emissores e de Apoio, que por sua vez emitem os certificados dos seus clientes, garantindo-se assim, a 
legitimidade de todos os certificados.

Quando da realização de uma compra, só ao nível do Banco será realizada a correspondência entre o 
número do certificado e os dados do cartão de pagamento (número e data de expiração), que não 
circularão pela Internet. Os certificados digitais dos comerciantes garantem igualmente a sua 
autentificação, visto que incluem informação sobre a entidade financeira que os apoia, bem como sobre a 
VISA. 

Para que serve o certificado digital

Pela exibição do certificado digital, o titular do cartão vê legitimada a identidade do comerciante e a 
autenticidade da sua relação com uma instituição bancária, e vice-versa. A referência à VISA garante o 
subsequente processamento da transação nos moldes habituais da Visanet, com todas as seguranças e 
garantias que daí advém. Através do número atribuído ao certificado digital do comprador, será possível 
ao Banco do comerciante identificar os dados relativos ao cartão a utilizar, evitando-se assim a circulação 
dessa informação na Internet. 

Onde se guarda o certificado digital

O certificado digital reside no seu computador, mediante a instalação de um software especial (wallet), 
que o envia no início de uma compra virtual e que codifica as suas mensagens subsequentes. A gravação 
do certificado digital num chip-card, possibilitando a sua mobilidade entre vários pontos de acesso, está 
atualmente a ser desenvolvida. 

Como posso obter o meu certificado digital

Em primeiro lugar será necessário entrar em contato com o seu Banco e demonstrar o seu interesse no 
Projeto SEC, solicitando-lhe a emissão de um certificado. Poderá fazê-lo de diversas formas, estando 
inclusivamente prevista a adesão ao piloto SEC através da Internet, pela disponibilização nos sites do 
Bancos de formulários de adesão e de explicações adicionais. 

Quanto custará um certificado digital

A definição de um preçário para a emissão de certificados deverá ter em conta as vantagens que daí 
advêm para os titulares dos cartões e para os comerciantes aderentes, bem como os custos de 
implementação envolvidos. 



Secure Sockets Layer [6]

SSL é um protocolo para garantir a segurança de quaisquer dados que estejam em trânsito na Internet, 
desde que ambos, o servidor e o cliente, apoiem o protocolo.

A Netscape desenvolveu um protocolo de segurança designado SSL para comunicações entre Web 
browsers e servidores. O SSL providencia autenticação, confidencialidade e integridade dos dados, sendo 
planeado para autenticar o servidor e opcionalmente o cliente. O SSL usa como protocolo de transporte o 
TCP, que providencia uma transmissão e recepção fiável dos dados. Uma vez que o SSL reside no nível 
socket, ele é independente das aplicações de mais alto nível, sendo assim considerado um protocolo de 
segurança independente do protocolo aplicacional.. Como tal, o SSL pode providenciar serviços seguros 
para protocolos de alto nível, como por exemplo TELNET, FTP, e HTTP.

O SSL consiste em dois protocolos:
 

•        SSL Handshake Protocol 

•        SSL Record Protocol 

O SSL Handshake Protocol é usado para negociar os parâmetros de segurança na conexão SSL.

O SSL Record Protocol especifica o encapsulamento de todas as transmissões e recepções de dados. Faz 
parte das negociações entre o cliente e o servidor, o emissor poder identificar qual o algoritmo de 
cifragem suportado.

Secure Hyper Text Transfer Protocol (S-HTTP) [7]

O S-HTTP fornece a transferência de dados cifrados entre cliente e servidor (em ambas as direções) de 
uma forma segura e também permite ao próprio servidor autenticar-se perante o cliente.

S-HTTP providencia serviços de segurança para transações HTTP. Durante as negociações entre o cliente 
e o servidor uma variedade de algoritmos são providenciados. Por exemplo, o utilizador pode selecionar 
se quer a pergunta e a resposta assinadas digitalmente, cifradas ou ambas. Qualquer mensagem pode ser 
assinada, autenticada, cifrada, ou qualquer combinação destas, incluindo nenhuma proteção. Os 
mecanismos de gestão de chaves incluem passwords e troca da chave pública.

S-HTTP versus SSL [8]

S-HTTP e SSL usam diferentes aproximações para providenciar serviços seguros para utilizadores Web.

O SSL executa a negociação do protocolo para estabelecer uma conexão segura ao nível socket. Os 
serviços de segurança são transparentes ao utilizador e à aplicação. O SSL apenas suporta um método de 
estabelecimento de chaves Protocolos S-HTTP estão integrados com HTTP e estão no nível aplicação. Os 
serviços S-HTTP estão disponíveis somente para conexões HTTP, e a aplicação está bem ciente dos 
serviços S-HTTP.

O que é o SET [11]

O SET (Secure Electronic Transaction) é um conjunto de especificações técnicas desenvolvidas pela 
VISA e a Mastercard, em conjunto com diversas empresas de software (Microsoft, IBM, Netscape, SAIC, 
GTE, Terisa Systems e Verisign), cujo objetivo é possibilitar a realização de transações com cartão 
bancário em redes abertas, como a Internet, de um modo seguro e homogêneo. Este protocolo constitui 
um standard aberto, baseado em tecnologias de codificação de mensagens, estando disponível para 
utilização geral. 



Qual a relevância de desenvolver um protocolo como o SET? [11]

A disponibilização de um processo seguro para a realização de compras virtuais com cartões bancários é 
crucial para o desenvolvimento das relações cliente / fornecedor de bens e serviços, sendo este o modo 
mais adequado para a realização de operações financeiras na Internet. Se conseguirmos aliar aos recentes 
investimentos publicitários realizados na World Wide Web, a segurança das transações comerciais com 
cartões bancários, estarão criadas condições para o boom do comércio virtual. 

Quais as vantagens do SET face aos atuais certificados existentes, como por exemplo os baseados no 
SSL? 

Podem-se apontar algumas insuficiências ao SSL, que se pretendem ultrapassar pelo SET: 

O SSL é um esquema de segurança que permite a codificação das mensagens, trocadas entre um titular de 
um cartão e um comerciante, através da criação e utilização de uma chave pública de sessão, única por 
operação, que ambos devem conhecer; Os certificados utilizados não são autenticados por uma entidade 
com a abrangência da VISA, mas sim por algumas empresas de software aderentes, sendo atribuídos aos 
comerciantes, o que exclui a validação dos titulares dos cartões utilizados; 

Embora codificados, os dados referentes ao cartão (número e data de expiração) são transmitidos pela 
rede e descodificados no comerciante, o que não acontece no SEC, onde só ao nível do Banco é feito o 
cruzamento entre o número do certificado digital e os dados do cartão. 

 



CAPÍTULO 3 – SEGURANÇA NAS 
APLICAÇÕES COMERCIAIS VIA INTERNET
Neste capítulo, falaremos um pouco de como anda o comércio virtual, suas aplicações, seu 
funcionamento, de como os bancos entraram e o que esperam desenvolver para seus clientes num futuro 
próximo. Abordaremos também como se é feita uma compra virtual, como é feito um pagamento via 
Internet, qual é o perfil do comprador virtual. Citaremos ainda como anda a segurança desses sistemas e o 
que se tem feito como modo de investimento que tem sido o fator primordial do tema em questão.

3.1.   Comércio Virtual [13]
Existe uma grande expectativa referente ao desenvolvimento do comércio realizado via Internet. A grande 
maioria dos usuários da rede possui um padrão de vida elevado, com uma alta média de rendimento anual 
e considerável grau de cultura. O público alvo do comércio a ser realizado via Internet constitui, portanto, 
um mercado promissor.

No entanto, apesar de ter havido crescimento considerável no que se refere à oferta de produtos e serviços 
pela rede, além da adoção das transações on-line por um número cada vez maior de bancos para a 
prestação de serviços, o que se tem verificado é que o que ocorre via Internet é, na verdade, a proposta de 
contratação e o oferecimento de produtos, e não a realização do negócio em si. Este fato se deve 
especialmente às dificuldades de realização e comprovação do pagamento, insegurança em relação às 
garantias oferecidas ao comprador, à qualidade dos produtos, etc.

Tais dificuldades serão superadas ou minimizadas com a aplicação e divulgação de novas tecnologias que 
oferecerão uma maior segurança no que se refere ao sigilo das operações e à segurança do pagamento 
pelo bem ou serviço adquiridos.

Uma das maneiras de se proteger o conteúdo das informações que são transmitidas via Internet é a 
criptografia, ou seja, a transformação de uma mensagem em uma forma ininteligível..

O sistema de utilização de chaves "públicas" e "privadas", além de garantir o sigilo das transações 
ocorridas em rede, possibilita a identificação do remetente e do receptor, uma vez que é atribuída ao 
remetente uma chave privada, de conhecimento exclusivo deste, enquanto que o destinatário deverá saber 
a chave pública, correspondente à chave privada do remetente, que é a única capaz de decodificar a 
mensagem por ele enviada. A utilização da chave privada funciona, portanto, quase que como uma 
assinatura eletrônica.

A criptografia também é utilizada para codificar o número de cartões de crédito, para realizar pagamentos 
via Internet, e também para proteger operações com alto potencial de risco quando realizadas via Internet. 

O desenvolvimento de softwares capazes de criar e aplicar sistemas de codificação semelhantes ao 
exemplo exposto acima é de fundamental importância para o futuro do comércio realizado na Internet, 
pois apesar da grande expectativa que o acesso a tamanho público consumidor cria, tanto comerciantes 
quanto consumidores estão receosos em investir neste tipo de negociação. Tanto é que algumas empresas, 
como a Mastercard, Visa e American Express estão desenvolvendo programas piloto para uniformizar a 
linguagem e sistemas utilizados para a criptografia de números de cartão de crédito e de e-cash, tanto para 
a realização de pagamento com segurança, quanto para a manutenção do sigilo necessário em operações 
de alto risco, que poderão ser realizadas via rede.

Já existem no mercado empresas especializadas em oferecer o acesso a esta tecnologia de segurança no 
que se refere ao pagamento de transações ocorridas on-line. Mediante o cadastramento do número do 
cartão de crédito do cliente, a empresa cria uma espécie de carteira de crédito para o cliente, e o coloca 



em contato com os comerciantes e empresas que oferecem produtos e serviços na Internet. Os valores 
correspondentes à compra de mercadoria serão debitados na conta do cliente (na verdade, de seu cartão de 
crédito), mediante a autorização deste. A segurança é garantida, pois o número do cartão de crédito não 
circula pela rede.

Este sistema, que é uma das formas de e-cash possibilita, por exemplo, a realização de pequenos 
pagamentos, em qualquer parte do mundo, e em qualquer moeda de pagamento. Dessa forma, a empresa 
fornecedora de tecnologia de segurança funciona como um intermediário entre os internautas e os 
comerciantes, viabilizando os meios de pagamento.

A utilização da criptografia tem sido reconhecida como ferramenta indispensável para a proteção da 
propriedade intelectual, da integridade e confiabilidade de informações financeiras, da integridade da 
segurança individual e pública, além da segurança nas operações do comércio eletrônico. A criptografia 
garante a confidencialidade, a autenticidade e a integridade das mensagens transmitidas via rede, e a 
tendência mundial é buscar o desenvolvimento desta e de novas tecnologias para viabilizar o crescimento 
dos negócios realizados via Internet.

O destino do comércio via Internet ainda é uma incógnita. As opiniões passam da crença de que haverá 
uma explosão nos usos comerciais da rede, com a diminuição drástica das vendas "tradicionais" e o 
aumento do contato direto entre o consumidor e o fabricante, para a afirmação dos mais céticos de que a 
Internet nada mais é do que um meio de comunicação, alternativo ao telefone ou à presença física das 
partes, para realizar encomendas.

Para os que apostam no maior nível de desenvolvimento do comércio na rede, as vendas via Internet 
trariam inúmeros benefícios, como o fácil acesso a produtos e consumidores situados nas áreas mais 
remotas do globo, a redução dos preços, devido ao acirramento da concorrência e da facilidade de 
pesquisa de preços pelo cliente, dentre outras vantagens.

A realidade aponta para um crescimento neste tipo de comércio principalmente na área de venda de 
softwares, livros, CD-ROM, etc, que são mercadorias que podem efetivamente ser transmitidas ao 
computador do cliente via rede.

Mas o simples fato de existir uma alternativa para a compra de produtos de qualquer espécie, que 
possibilite que o consumidor, quer por motivo de dificuldade de acesso a esses produtos, quer por uma 
questão de urgência, satisfaça suas necessidades sem sair de casa ou do escritório, ou possibilite a 
realização da compra de qualquer parte do mundo onde o cliente estiver, constitui uma enorme inovação, 
uma nova porta de acesso ao mercado para comerciantes e consumidores.

3.2.   Shopping Virtual [2]
Tirar o pijama para ir ao supermercado? É chato demais. Enfrentar trânsito, lutar por uma vaga no 
estacionamento para comprar um mísero software? Por essas e outras , 19% dos internautas brasileiros já 
fizeram alguma compra pela Internet. E pretendem gastar muito mais. É o que aponta uma pesquisa feita 
pelo Ibope e pelo serviço de busca cadê. Outro resultado da pesquisa: Dois terços dos 25.000 usuários 
entrevistados demonstraram interesse em adquirir produtos por computador. Na mesma enquete, o Ibope 
constatou que o publico masculino é mais propenso a testar novidades digitais. Enquanto 22% dos 
homens já fizeram algum tipo de transação online, apenas 11% das brasileiras freqüentadoras da Internet 
digitaram seus números de cartão de crédito para efetuar uma compra. O que ocorre no Brasil é um 
reflexo do que acontece em todo o mundo. Conforme uma pesquisa conduzida pela empresa americana 
Júpiter Communications, em 1996 o consumo através da Internet movimentou no mundo algo em torno 
de 1 bilhão de dólares, 50% a mais que no ano anterior. Um relatório intitulado 1998 eCommerce report 
indica que até o final deste ano os consumidores devem desembolsar 4,5 bilhões de dólares pela Internet, 
o que significaria o dobro em relação a 1997. Para 2002, a previsão é que esse valor alcance a casa dos 26 
bilhões de dólares.
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Outro estudo, dessa vez elaborado pelo grupo americano international data Corporation, o IDC, projeta 
que o comércio digital no mesmo período totalize 54 bilhões de dólares. Já o instituto Forrester Research 
estima que as compras online devem movimentar algo em torno de 7 bilhões de dólares no ano 2000. 
Quando o assunto é o volume de negócios gerados no comércio entre empresas e seus fornecedores de 
matérias-primas, a dança dos números é ainda mais atabalhoada. Enquanto o instituto Forrester prevê um 
faturamento de 66,47 bilhões de dólares nos próximos dois anos, o Yankee Group joga essas vendas para 
o patamar dos 134 bilhões de dólares, para o mesmo período.

A disparidade numérica deixa qualquer um perplexo, mas ela traduz algo irrefutável: O comércio pela 
rede cresce rapidamente. Sabe-se que já não há retorno aos tempos do balcão.

"Está claro que 1997 foi o ano em que 7 milhões de residências americanas fizeram transações 
comerciais pela Internet e nada de errado aconteceu - Os cartões de crédito não foram roubados, as 
mercadorias foram entregues corretamente e por isso os consumidores voltaram a comprar na rede", diz 
Nick Donatiello, presidente da empresa de pesquisa americana Odyssey. Mesmo os céticos entraram na 
fase de rever as velhas experiências pessimistas. "Estamos navegando em mares totalmente 
desconhecidos ainda e por isso as estatísticas são tão desencontradas", diz Antonio Tavares, presidente 
da Associação dos Provedores de acesso a Internet no estado de São Paulo, a abranet. "Mas fingir que o 
comércio eletrônico não existe é bobagem".

3.3.   Bancos na Internet 

3.3.1.      A Entrada dos Bancos na Era da Internet [3]

Com o fim da ciranda financeira, foi preciso encontrar soluções que reduzissem os custos e aumentassem 
a eficiência nas transações bancárias. E a Internet entrou nesse cenário como uma grande aliada que os 
bancos conquistaram na batalha para oferecer taxas mais competitivas. De acordo com um estudo 
realizado pelo Banespa, uma transação feita via Internet ou via home banking representa um custo 20% 
do valor gasto em uma transação realizada no caixa do banco. No caso do Banco Bandeirantes, o custo de 
uma transação pela Internet é 10% do custo de uma transação realizada na agência. Para efeitos de 
comparação, uma operação feita em um terminal de auto-atendimento custa 60% do preço de uma 
transação feita na boca do caixa.

Nome genérico usado para descrever os serviços disponíveis na Internet para realizar transações 
bancárias, o Internet banking é um dos responsáveis por essa redução nos gastos por diversos fatores. O 
banco não tem despesa com pessoal, instalação, manutenção de terminais, afinal cada usuário é 
responsável pelo seu próprio PC, que fará acesso ao serviço. Em geral, o setor de atendimento do banco 
não fica sobrecarregado com dúvidas banais sobre conexão. Usuários ligando e reclamando que seu 
modem não funciona, por exemplo, isso aflige aqueles que usam o sistema home banking.

Muitas dessas dúvidas são resolvidas pelo provedor de serviços da Internet, chegando até o banco 
somente os problemas específicos sobre o serviço por eles oferecido. Some-se a isso o fato de bastar 
oferecer ao correntista o endereço na Web do banco, não há necessidade de distribuir disquetes ou CD-
ROMs com programas, pois mesmo os que utilizam plug-ins com o navegador deixam a cargo do cliente 
fazer o download pela Web.

É claro que o Internet banking não é uma balança que pende apenas para um dos pratos. Os banqueiros 
economizaram, mas os clientes também sentem a diferença em seus bolsos, na forma de taxas reduzidas 
cobradas pelos serviços prestados pelo banco, como DOC. O Unibanco, por exemplo, cobra R$ 12,00 
para fazer um DOC na agência, R$ 3,50 para a mesma transação via home banking e reduz essa taxa para 
zero quando feita via Internet.

O Internet banking também é portador de mais comodidade aos clientes. Começa a ficar cada vez mais 
distante a imagem de filas quilométricas nas agências ao passo que vêm se tornando rotineiras tarefas 
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como sentar a frente de madrugada, por exemplo, para pagar contas de água e luz ou aplicar em fundos de 
investimentos.

A principal diferença entre o home banking e a Internet é que a Internet na maioria dos casos não exige 
instalação adicional de programa, utilizando um navegador Web como interface. Além disso, o cliente 
paga somente a ligação ao provedor local, independente de onde estejam sendo realizadas as transações.

Não se pretende com o advento da Internet que todos os clientes usem apenas esse canal para se 
comunicar com seus bancos. A idéia é oferecer cada vez mais opções, sejam por caixas eletrônicos, 
telefone ou Internet, para trazer mais comodidade ao cliente, a preços mais competitivos para o banco.

Contudo, o que o cliente visualiza ao usar o sistema de Internet banking é apenas a ponta de um iceberg. 
O Sistema de segurança envolvido é um verdadeiro motor que garante que os dados não trombem com 
piratas do infomar.

Além do e-cash, os pagamentos eletrônicos realizados via Internet compreendem os serviços de home-
banking oferecidos pelos bancos a seus clientes. Os clientes podem utilizar-se da Internet para realizar 
operações bancárias tradicionais, tais como consultas de saldos e extratos, transferências de valores, 
aplicações, etc. Alguns bancos utilizam os recursos da Internet para facilitar a abertura de contas e 
cadernetas de poupança. Esta é uma tendência mundial, acompanhada de perto pelos bancos brasileiros. 
Aproveitar a estrutura oferecida pela Internet para a prestação de serviços nessa área é uma solução 
barata, rápida e que com certeza causa uma ótima impressão junto ao público.

Apesar de existirem bancos que oferecem serviços completos pela Internet, e que o custo de tais serviços 
correspondem, em média, a 10% (dez por cento) do custo dos serviços prestados pelas agências (da forma 
tradicional), a maioria dos bancos utiliza a Internet como meio de propaganda de seus serviços, uma 
espécie de folheto eletrônico.

No entanto, a quantidade de serviços que serão oferecidos pelos bancos para a realização via Internet 
certamente aumentará com o tempo. Já existem alguns bancos que oferecem operações mais complexas, 
tais como o uso do DOC, pagamento de títulos e contas, programação de débitos automáticos e 
transferência de valores entre bancos diferentes. Os bancos brasileiros estão sendo os pioneiros, por 
exemplo, ao oferecer estes serviços também a clientes pessoa jurídica, e preparam-se para, em breve, 
oferecer o acesso a todos os serviços no âmbito internacional, ou seja, o cliente acessará o sistema do 
banco de qualquer parte do mundo onde estiver.

O Banco do Brasil anunciou este mês o lançamento do Documento de Arrecadação Federal (DARF) 
eletrônico, o que permitirá o pagamento de alguns impostos via Internet. O acesso à rede poderá ser feito 
nos terminais de auto-atendimento do banco, ou por computadores particulares. A Instrução Normativa do 
Secretário da Receita Federal nº 58, de 27 de junho de 1997, definiu as características dessa nova 
modalidade de arrecadação, criada pela Portaria do Ministro de Estado da Fazenda nº 135, de 24 de junho 
de 1997.            Até mesmo as corretoras brasileiras estão ingressando na era da Internet, ao oferecer a 
prestação de serviços a possibilidade de efetuar negócios on-line.

A Sociedade Corretora Paulista (SOCOPA) lançou um endereço na Internet que permite ao investidor 
acompanhar em tempo real as cotações de cinqüenta ações negociadas pela Bolsa de Valores de São 
Paulo (BOVESPA), fazer aplicações e resgates em fundos de investimento e ainda ter acesso aos índices 
das bolsas mundiais, mercados de câmbio e mercadorias (Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F) e 
taxas de juros.

O acesso aos serviços completos não estão disponíveis, no entanto, para o público em geral e para o 
pequeno investidor, que podem consultar algumas páginas oferecidas pela SOCOPA, mas não têm acesso 
às páginas interativas.

A evolução da prestação de serviços via Internet hoje em dia permite ainda que mesmo as empresas de 
pequeno e médio porte possam captar recursos no exterior. A redução do risco Brasil somada à queda dos 



juros internacionais e os elevados preços das ações em bolsas internacionais criaram um ambiente 
favorável para que as empresas brasileiras de menor porte passassem a representar uma boa alternativa de 
investimento para os investidores estrangeiros, pois suas ações ainda estão baratas e têm condições da alta 
valorização.

Um exemplo de inovação nos métodos de captação de recursos externos é o trabalho prestado pela 
Datamérica, empresa que representa no Brasil o Global Emerging Market (GEM), fundo de investimento 
com sede na Inglaterra. O procedimento para a captação de recursos consiste em encontrar uma empresa 
autorizada a captar recursos no exterior pela Security and Exchange Commission (SEC), responsável pelo 
cadastro e controle das operações de captação de recursos no mercado externo, que emite debêntures 
conversíveis em ações, dentro de um instrumento legal do mercado americano conhecido por 
Regulamento S. Os títulos são colocados junto aos investidores do GEM, que tem um patrimônio de nove 
bilhões de dólares norte-americanos. Dessa forma, a empresa brasileira não só capta recursos no exterior, 
como estabelece um vínculo para realizar novas emissões e captar investimento externo novamente.

Aqui vamos falar sobre a segurança para clientes de bancos de todo o país que usam a Internet para 
facilitarem sua vida.

O Internet banking não é tão novo assim. O Bradesco foi o primeiro banco a implementar esse serviço, 
em maio de 1996, seguido por outros bancos em 1997. Mesmo assim, poucos ainda são os correntistas 
dos diversos bancos que já são adeptos de funções dessa natureza. Talvez, o receio maior por parte das 
pessoas que pensam em usar um sistema de Internet banking esteja relacionado `a segurança.

Todo esse receio vem do fato de a Internet ter mudado o cenário da computação moderna. Os sistemas 
antes desenvolvidos para ambientes fechados - como é o caso do home banking ao qual a conexão entre o 
banco e o cliente é direta, sem passar por intermediários - estão tendo que se adaptar para tirar proveito da 
nova arquitetura distribuída cujo maior e mais conhecido exemplo é a Grande Rede. Esse tremendo 
potencial oferecido pela Internet carrega consigo a necessidade de pôr em prática certas regras de 
segurança, antes não cogitadas. E quando se fala especificamente de transações envolvendo dinheiro, 
como no caso dos bancos, esse fator se torna imprescindível. 

Imagine você que a partir do momento que são digitadas a agência, conta e senha na tela do navegador e 
apertado o botão Enviar, esse dados altamente confidenciais viajam por um percurso muito longo, 
fazendo escalas no provedor de acesso do cliente e em diversos provedores que interligam os nós da 
Internet, até chegar ao banco. Quem pode garantir que nesse caminho nenhum intruso, com intenções 
nada ortodoxas, esteja na escuta para descobrir sua senha? Ninguém ...

A criptografia é usada para mais do que apenas cifrar mensagens. O método de chave pública pode ser 
utilizado para garantir que o conteúdo de um documento eletrônico não foi alterado - Uma espécie de 
assinatura digital. Esse esquema pode ser usado, por exemplo, para a autenticação de código e no caso do 
Internet banking para a emissão de recibos. 

Para assinar um documento é usado um algoritmo baseado em seu conteúdo e na chave privada do 
emissor; o resultado é anexado ao documento que, então é enviado. No destino, para verificar a 
assinatura, faz-se um cálculo envolvendo a mensagem e a chave pública do emissor, coincidindo o 
resultado, é possível garantir tanto que a assinatura é genuína como que o documento não foi alterado. No 
caso dos bancos, esse método pode ser aplicado para autenticar recibos de transações envolvendo 
transferência de titularidade. Contudo, em geral., a autenticidade é garantida apenas pelo lado do banco, 
pois só é utilizada chave privada no banco, na emissão do recibo. No caso do BankBoston, a garantia de 
autenticidade é bilateral, pois o cliente também tem seu par de chaves que pode ser usado no processo. 
Desse modo, além do cliente saber que o recibo foi, de fato emitido pelo banco, o banco saberá também 
que, de fato a transação foi realizada pelo cliente.

Com essa explanação do tema comércio na Internet, esperamos mostrar um pouco mais desse assunto tão 
novo e esperado por todos nós, que estamos cansados de entrar em filas e pagar taxas altíssimas dos 
serviços oferecidos pelos bancos. 



3.4.   E-MAIL [3]
Quando uma mensagem é enviada entre dois sites distantes, geralmente transita por dezenas de máquinas 
ao longo do caminho. Qualquer uma dessas máquinas poderá ler ou gravar essa mensagem para uso 
futuro. A privacidade é inexistente, ao contrário do que as pessoas pensam.

Eletronic mail (E-mail) é uma das aplicações mais vulgarmente usadas na Internet. O E-mail tem como 
objetivo a troca de mensagens na Internet. Qualquer pessoa gostaria de ser capaz de enviar uma 
mensagem, mas que somente a pessoa destinada pudesse receber esta mensagem, e mais ninguém: nem os 
hackers, nem mesmo o governo. Este desejo estimulou várias pessoas e grupos a aplicarem princípios de 
criptografia para produzir E-mails com segurança.

A segurança no E-mail requer que sejam incluídas as seguintes características:

•        Autenticação: processo usado para verificar a identidade reivindicada pelo utilizador. 

•        Confidencialidade: processo usado para proteção de informações secretas de utilizadores 
não autorizados.

•        Integridade dos dados: processo que verifica se os dados foram alterados durante a 
transmissão.

•        Não repudiável: processo que impede que emissores ou receptores neguem a emissão ou 
recepção, respectivamente.

3.4.1.      Pretty Good Privacy (PGP) [4]

O PGP é um pacote completo de segurança de E-mail, bastante usado na Internet. Desenvolvido por 
Philip Zimmerman, foi lançado pela primeira vez como software gratuito em 1991 e desde então tornou-
se um standard mundial.

O PGP, sendo um esquema de segurança do E-mail tem como características a facilidade de utilização e 
uma disponibilidade relativamente fácil em diversos sistemas operativos. PGP providencia 
confidencialidade, autenticação, integridade dos dados e não repudiabilidade. Suporta a compressão de 
mensagens, assinaturas digitais e extensas facilidades na gestão de chaves. O PGP foi planeado para 
providenciar automaticamente autenticação, integridade dos dados e confidencialidade. Contudo, é 
possível enviar uma mensagem sem essas três características. Autenticação e integridade dos dados estão 
associadas e ambas são conseguidas com a aplicação de uma função de sentido único (One-way hash 
function) na mensagem e com a cifragem dos resultados antes da transmissão.

Algumas versões do PGP utilizam os seguintes algoritmos:

•        Algoritmos de cifragem dos dados: IDEA. 

•        Algoritmos de gestão de chaves: RSA. 

•        Algoritmos de verificação da integridade dos dados e assinaturas digitais: MD5 e RSA. 

Existem quatro passos para transmitir uma mensagem:

1)                 Assinatura (opcional): autentica a mensagem de origem, permitindo o receptor verificar se a 
mensagem não foi alterada durante a transmissão.

2)                 Compressão: aplicação de um algoritmo de compressão, de modo a diminuir o tamanho da 



mensagem, retirando as redundâncias. 

3)                 Cifragem (opcional): aplicação de algoritmos de cifragem.

4)                 Codificação (opcional): converte em caracteres ASCII de 7 bits.

3.4.2.      Privacy Enhanced Mail (PEM) [5]

PEM foi desenvolvido por uma comunidade na Internet para adicionar segurança nas mensagens. 
Começou como um projeto pela Internet Architecture Board em 1985, o documento final foi publicado 
em 1993. PEM providencia confidencialidade, autenticação da origem dos dados, integridade dos dados, 
não repudiamento e gestão das chaves. Toda a mensagem PEM inclui autenticação, integridade dos dados 
e impossibilidade de rejeição. Integridade dos dados e autenticação são conseguidas através de assinaturas 
digitais. Contudo, a confidencialidade é um campo opcional.

A seguir enunciaremos alguns algoritmos utilizados no PEM:

•        Algoritmos de cifragem de dados: DES 

•        Algoritmos de gestão de chaves: DES, Triple-DES, RSA. 

•        Algoritmos de verificação da integridade dos dados: RSA e MD2, RSA e MD5. 

Existem quatro passos para transmitir uma mensagem PEM:

•        Compressão: converte a mensagem para um formato standard.

•        Integridade dos dados e assinatura digital: aplicação dos algoritmos necessários. Toma-se 
aqui precauções em relações a possíveis ataques.

•        Cifragem: aplicação do algoritmo DES.

•        Codificação: converte em caracteres de 6 bits.

 



CAPÍTULO 4 - O COMÉRCIO E A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIA INTERNET
Neste capítulo, abordaremos de forma sucinta como é tributado o serviço dos provedores de acesso a 
Internet, pois são eles os responsáveis por nos facilitarem as nossas vidas e por nos fornecerem acesso à 
rede mundial Internet. Mostraremos ainda como esta a segurança nas transações feitas on-line, como é o 
dinheiro virtual e quais são as possíveis formas de pagamentos via Internet.

4.1.   A Segurança nas Transações On-line [13]
Existe uma grande expectativa referente ao desenvolvimento do comércio realizado via Internet. A grande 
maioria dos usuários da rede possui um padrão de vida elevado, com uma alta média de rendimento anual 
e considerável grau de cultura. O público-alvo do comércio a ser realizado via Internet constitui, portanto, 
um mercado promissor.

No entanto, apesar de ter havido crescimento considerável no que se refere à oferta de produtos e serviços 
pela rede, além da adoção das transações on-line por um número cada vez maior de bancos para a 
prestação de serviços, o que se tem verificado o que ocorre via Internet é, na verdade, a proposta de 
contratação e o oferecimento de produtos, e não a realização do negócio em si. Este fato se deve 
especialmente às dificuldades de realização e comprovação do pagamento, insegurança em relação às 
garantias oferecidas ao comprador, à qualidade dos produtos, etc.

Tais dificuldades serão superadas ou minimizadas com a aplicação e divulgação de novas tecnologias que 
oferecerão uma maior segurança no que se refere ao sigilo das operações e à segurança do pagamento 
pelo bem ou serviço adquiridos.

O desenvolvimento de softwares capazes de criar e aplicar sistemas de codificação semelhantes ao 
exemplo exposto acima é de fundamental importância para o futuro do comércio realizado na Internet, 
pois apesar da grande expectativa que o acesso a tamanho público consumidor cria, tanto comerciantes 
quanto consumidores estão receosos em investir neste tipo de negociação. Tanto é que algumas empresas, 
como a Mastercard, Visa e American Express estão desenvolvendo programas piloto para uniformizar a 
linguagem e sistemas utilizados para a criptografia de números de cartão de crédito e de e-cash, tanto para 
a realização de pagamento com segurança, quanto para a manutenção do sigilo necessário em operações 
de alto risco, que poderão ser realizadas via rede.

Já existem no mercado empresas especializadas em oferecer o acesso a esta tecnologia de segurança no 
que se refere ao pagamento de transações ocorridas on-line. Mediante o cadastramento do número do 
cartão de crédito do cliente, a empresa cria uma espécie de carteira de crédito para o cliente, e o coloca 
em contato com os comerciantes e empresas que oferecem produtos e serviços na Internet. Os valores 
correspondentes à compra de mercadoria serão debitados na conta do cliente (na verdade, de seu cartão de 
crédito), mediante a autorização deste. A segurança é garantida, pois o número do cartão de crédito não 
circula pela rede.

Este sistema, que é uma das formas de e-cash possibilita, por exemplo, a realização de pequenos 
pagamentos, em qualquer parte do mundo, e em qualquer moeda de pagamento. Dessa forma, a empresa 
fornecedora de tecnologia de segurança funciona como um intermediário entre os internautas e os 
comerciantes, viabilizando os meios de pagamento.

A utilização da criptografia tem sido reconhecida como ferramenta indispensável para a proteção da 
propriedade intelectual, da integridade e confiabilidade de informações financeiras, da integridade da 
segurança individual e pública, além da segurança nas operações do comércio eletrônico. A criptografia 
garante a confidencialidade, a autenticidade e a integridade das mensagens transmitidas via rede, e a 



tendência mundial é buscar o desenvolvimento desta e de novas tecnologias para viabilizar o crescimento 
dos negócios realizados via Internet.

O destino do comércio via Internet ainda é uma incógnita. As opiniões passam da crença de que haverá 
uma explosão nos usos comerciais da rede, com a diminuição drástica das vendas “tradicionais” e o 
aumento do contato direto entre o consumidor e o fabricante. Para a afirmação dos mais céticos, a Internet 
nada mais é do que um meio de comunicação, alternativo ao telefone ou à presença física das partes, para 
realizar encomendas.

Para os que apostam no maior nível de desenvolvimento do comércio na rede, as vendas via Internet 
trariam inúmeros benefícios, como o fácil acesso a produtos e consumidores situados nas áreas mais 
remotas do globo, a redução dos preços, devido ao acirramento da concorrência e da facilidade de 
pesquisa de preços pelo cliente, dentre outras vantagens.

A realidade aponta para um crescimento neste tipo de comércio principalmente na área de venda de 
softwares, informativos, livros, CD-ROM, etc, que são mercadorias que podem efetivamente ser 
transmitidas ao computador do cliente via rede.

Mas o simples fato de existir uma alternativa para a compra de produtos de qualquer espécie, que 
possibilite que o consumidor, quer por motivo de dificuldade de acesso a esses produtos, quer por uma 
questão de urgência, satisfaça suas necessidades sem sair de casa ou do escritório, ou possibilite a 
realização da compra de qualquer parte do mundo onde o cliente estiver, constitui uma enorme inovação, 
uma nova porta de acesso ao mercado para comerciantes e consumidores.

4.2.   Novas formas de pagamento [13]
Com o grande interesse em desenvolver o mercado potencial oferecido pela Internet, estão surgindo novas 
alternativas para efetuar o pagamento das transações ocorridas em rede com segurança e sigilo. Uma das 
novas e polêmicas alternativas desenvolvidas, que também utiliza as técnicas de criptografia, é o dinheiro 
eletrônico ou e-cash. Polêmica, porque o desenvolvimento deste novo sistema de pagamento vem desafiar 
as estruturas que permitem a normatização e regulamentação das transações financeiras pelos órgãos de 
controle dos governos nacionais.

São chamados e-cash vários mecanismos de pagamento, que não as formas “físicas” tradicionais, 
desenvolvidos para proporcionar sigilo e segurança, e ao mesmo tempo rapidez, nas transações ocorridas 
em rede. Para este fim, são utilizados nas transações serviços de informação e manejamento de dados, 
juntamente com os serviços de segurança (criptografia). A criptografia protege o teor das negociações e 
verifica a integridade da informação recebida, evitando desta forma a interceptação por terceiros.

Ao contrário das formas tradicionais de transferência de fundos, o valor monetário é diretamente 
transferido pelo computador do próprio usuário a qualquer instituição financeira, ou diretamente para o 
computador do credor da transação. O resultado é um sistema confidencial e extraterritorial, que foge a 
qualquer regulamentação estatal, de transferência de valores.

O e-cash pode ser classificado em duas categorias: o e-cash que utiliza os serviços bancários tradicionais 
para realizar as transferências de fundos e o e-cash que dispensa qualquer regulamentação ou intervenção 
das instituições financeiras tradicionais, pois os recursos (valores) ficam armazenados nos computadores 
dos próprios usuários.

Na primeira forma, apesar de existir sigilo nas transações, há a possibilidade de se fazer uma espécie de 
“rastreamento” das informações criptografadas, o que permite às instituições e ao governo um certo 
controle das transferências de valores. Esse é o modelo mais utilizado hoje em dia pela maioria dos 
bancos e empresas de cartão de crédito.

A segunda categoria implica na utilização do dinheiro digital, ou seja, os recursos financeiros ficam 



armazenados no computador do usuário em forma de dados digitais. Um exemplo deste tipo de e-cash é 
um sistema aplicado na Holanda, mediante o qual o usuário utiliza moeda corrente holandesa para 
comprar “dinheiro digital” de um banco, que fica armazenado no computador do usuário. O usuário pode 
pagar por suas negociações com este dinheiro digital, mediante o envio de seqüências numéricas, 
representativas do e-cash, ao computador do credor da negociação.

Este, por sua vez, pode transmitir as seqüências numéricas ao seu banco, que efetua o depósito em sua 
conta bancária.

Não é possível rastrear a seqüência numérica representativa do dinheiro eletrônico, pois a criptografia 
impede que os bancos envolvidos na operação detectem os autores das transferências de valores de uma 
conta para outra. Só é possível ao banco verificar se a seqüência numérica é válida ou não, 
proporcionando o mais absoluto sigilo nas transações. É claro que este tipo de serviço ainda se encontra 
em fase de teste e desenvolvimento, e provavelmente levará mais tempo para ter a aceitação no mercado.

O interesse no desenvolvimento de novas formas de pagamento eletrônico tem unido empresas 
anteriormente competidoras entre si em alianças para o aperfeiçoamento desses recursos e aquisição de 
uma posição predominante no mercado. Um exemplo disso foi a união da VISA, MasterCard, GTE, IBM, 
Microsoft e outras entidades para desenvolver o Sistema de Segurança nas Transações Eletrônicas 
(Secure Eletronic Transaction - SET), que também envolve a utilização de chaves públicas e privadas de 
criptografia, e procura uniformizar os métodos de sua aplicação, favorecendo, dessa forma, a rapidez e a 
liquidez do dinheiro eletrônico.

Uma das conseqüências sérias trazidas por este tipo de movimentação financeira é a impossibilidade de 
controle das remessas de dinheiro, tanto dentro dos países como internacionalmente, pelos organismos de 
controle tradicionais.

Até o momento, tanto os governos nacionais quanto as demais entidades responsáveis pela 
regulamentação financeira não intervieram no processo de criação desses sistemas. Mas sem dúvida será 
motivo de preocupação para os órgãos reguladores tradicionais quando a utilização desses novos sistemas 
passarem a permitir, com facilidade nunca vista anteriormente, a remessa e o ingresso de recursos entre os 
países. Com certeza, a regulamentação neste sentido virá assim que a utilização dos sistemas de e-cash 
passarem a representar movimentação expressiva de recursos, com maior aceitação do mercado.

4.3.   A Tributação de Bens e Serviços na Internet [13]
Outro dos grandes impactos causados pelo uso da Internet como meio de concretização de negócios 
comerciais é a questão da incidência de tributos sobre estas relações. Os conceitos fundamentais do 
direito tributário, como a territorialidade, a competência, o estabelecimento comercial, dentre outros, 
adquirem contornos muito diferentes quando os negócios são realizados on-line, pois a Internet 
desconhece as fronteiras físicas, jurídicas ou legais, dificultando a instituição de tributos e a determinação 
de quem é competente para cobrá-los. Quando a Internet é utilizada como um mera ferramenta de 
comunicação entre o comprador e o vendedor, por exemplo, as dificuldades de determinação dos tributos 
incidentes na operação são mais facilmente resolvidas. Assim, quando um brasileiro residente no Brasil 
faz uma reserva em um hotel na Inglaterra mediante o acesso ao site do hotel na Internet, os impostos 
incidentes nesta transação são os que normalmente incidiriam caso a reserva tivesse sido realizada por 
telefone, carta ou fax. O hotel pagará o equivalente ao imposto sobre a renda e imposto de prestação de 
serviços ao governo inglês, enquanto que o hóspede pagará a contribuição sobre movimentação 
financeira, correspondente à operação de retirada de dinheiro de sua conta bancária, ao governo brasileiro.

No entanto, como já foi discutido acima, as técnicas de negociação e os recursos oferecidos pela Internet 
estão se desenvolvendo rapidamente. A utilização do e-cash como meio de pagamento no comércio on-
line, por exemplo, trará com certeza muitas dificuldades em se estabelecer o governo competente para 
instituir e cobrar impostos referentes à negociação (imposto de renda, sobre a prestação de serviços, sobre 
movimentação financeira, inclusive sobre a remessa de fundos ao exterior, dentre outros), além de ser, até 



o momento, muito difícil rastrear os sujeitos da operação e o local onde a mesma foi efetuada.

Um exemplo dessas inovações é a possibilidade do comprador adquirir um novo programa de software 
diretamente na Internet, simplesmente realizando um “download”, ou seja, gravando em seu computador 
o material que está circulando na rede. Apesar de ainda não ser uma forma muito difundida, até mesmo o 
pagamento pode ser realizado via Internet, utilizando-se o dinheiro eletrônico ou e-cash. Nesses casos, a 
instituição de impostos, tanto diretos quanto indiretos, é muito complicada, principalmente se for 
considerada a necessidade de evitar que os mesmos fatos geradores sejam tributados por dois ou mais 
países. As soluções para estes casos estão longe de serem atingidas, e as discussões a respeito ainda são, 
na maioria das vezes, meras especulações.

 

 

 

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO
A Internet tem se tornado o maior meio de informações de  troca  de dados até hoje conhecido. A cada dia 
que se passa, milhares do novos computadores ou entidades  computacionais são adicionados a Internet. 
Como parte da Internet esses computadores estão conectados a um grande meio de informações vindas de 
todo o mundo. Desta forma as empresas estão abrindo suas portas para todos os tipos de pessoas que 
surfam na Internet em busca de algo. 

Devido a esse fato é que empresas especializadas em segurança estão trazendo ao mercado softwares cada 
vez mais complexos para tentar proteger as informações que circulam de um lado para o outro. Foram 
desenvolvidos algorítmos de segurança para tentar garantir a segurança na troca de informações via rede. 
Hoje a maioria das empresas se utilizam de correio eletrônico para a troca de informações, por isso são 
usados protocolos de segurança que criptografam as informações de maneira a evitar que estas caiam em 
mãos erradas. O firewall ainda é visto como o meio mais eficaz de proteção de dados em rede. Ele de 
certa forma “garante” a proteção dos dados.

 O fator segurança na Internet tem sido uma grande preocupação para o estabelecimento de uma aceitação 
maior para a utilização de aplicações comerciais na web. Para a implementação de transações tais como 
home banking ou compras por cartão de credito, os usuários de parte a parte desejam assegurar-se de que 
as transações sejam completamente confidenciais e isentas de alterações indevidas feitas por terceiros. 
Mecanismos de segurança têm sido desenvolvidos para prover a confiança necessária às aplicações de 
comércio eletrônico, introduzindo confidencialidade nas transações por meio de algorímos de encriptação 
dos dados transmitidos, autenticação eletrônica, segurança de integridade das mensagens e da 
identificação de origem.

As duas principais abordagens de segurança na Internet são os protocolos SSL e S-HTTP. Ambas 
soluções procuram oferecer mecanismos de autenticação na conexão e de encriptação de dados sobre o 
protocolo TCP/IP, a fim de prover segurança nas transações cliente-servidor. O destino do comércio via 
Internet ainda é uma incógnita. As opiniões passam da crença de que haverá uma explosão nos usos 
comerciais da rede, com a diminuição drástica das vendas "tradicionais" e o aumento do contato direto 
entre o consumidor e o fabricante, para a afirmação dos mais céticos de que a Internet nada mais é do que 
um meio de comunicação, alternativo ao telefone ou à presença física das partes, para realizar 
encomendas. A realidade aponta para um crescimento no comércio eletrônico, principalmente na área de 
venda de softwares, informativos, livros, CD-ROM, etc, que são mercadorias que podem efetivamente ser 
transmitidas ao computador do cliente via rede.
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