
  GERENCIANDO 

SUAS  SENHAS 

Boas Práticas para a proteção das credenciais de 

usuário na sua organização 

 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 



 

 

eBook 

GERENCIANDO SUAS SENHAS 

 

 

1. As Chaves do Castelo 
 

Saber quem está ou não autorizado a ter acesso a algo é tão antigo 

quanto a própria civilização.  

 

As senhas nos acompanham desde sempre. O uso de palavras-chave para autenticar indivíduos 

vem de longa data, sendo inclusive mencionado na Bíblia, no Velho Testamento. Também 

sabemos que os guardas imperiais romanos usavam senhas trocadas diariamente, para saber se 

a pessoa circulando à noite no palácio do imperador tinha autorização para estar lá. E o uso de 

senhas para acesso a computadores já existe desde a década de 1960. Embora muito se fale na 

utilização de outros mecanismos como biometria, ainda vamos conviver com as senhas por um 

bom tempo. 

Hoje, as credenciais (como senhas e outros 

mecanismos) são as chaves do seu castelo. E por isto 

mesmo são altamente desejadas por hackers ou 

outros agentes mal-intencionados. Um estudo 

recente da Verizon (Data Breach Incident Report 

2017) mostrou que em 81% das invasões por hackers 

envolviam em algum momento o uso de credenciais 

roubadas ou com senhas fracas. Afinal, para que apelar para técnicas sofisticadas se existe um 

caminho mais fácil? E nem falamos ainda de usuários internos mal-intencionados, que já tem 

acesso a credenciais válidas. 

 

Sabendo que é assim que seus adversários internos e externos pensam, é hora de agir para 

reforçar as suas defesas. Vamos ver como você pode fazer para tornar mais seguro o 

gerenciamento de acesso privilegiado e se proteger de futuros ataques. 

O essencial que você precisa saber para cuidar do 

gerenciamento de senhas de sua organização. 

Você Sabia? 

81% das invasões 

envolvem o uso de senhas 

fracas ou roubadas 
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2. Acesso Privilegiado: Concessão, não 

Direito 

 

As contas privilegiadas são todas aquelas que tem algum nível de direito 

elevado sobre os sistemas da sua organização. Isto pode incluir os 

administradores de rede, desenvolvedores, DBAs, técnicos de suporte, 

contas de serviço ou até mesmo o dono daquela empresa familiar que insiste 

que sua conta deve ser membro do grupo Domain Admins embora não 

tenha a menor ideia de como funcione o Active Directory. 

As táticas para lidar com cada um destes casos podem variar, mas os 

princípios básicos são os mesmos, da pequena empresa familiar até a NSA: 

✓ Princípio do Menor Privilégio – As contas de usuário devem ter 

somente aqueles privilégios minimamente necessários para a realização 

das suas atividades. Por exemplo: As responsabilidades de um usuário 

incluem assegurar o backup dos dados e eventualmente realizar a 

restauração? Então ele não precisa ser um administrador de domínio, 

pode ser um Backup Operator, por exemplo. Outro usuário é 

responsável por uma aplicação específica? Mesmo caso, conceda 

direitos para aquela aplicação ou para os servidores onde a aplicação 

está instalada. E você precisa ter aquela conversa com o seu diretor. 

Aquela, sobre flores, abelhas e contas de domain admin. 

Isto vale também para as contas usadas para logon nas estações de 

trabalho dos usuários da TI. Estas pessoas deveriam somente usar 

contas não-privilegiadas para logon nas estações, deixando as contas de 

admin para logon exclusivamente nos servidores. 

 

✓ Troca periódica das senhas – As senhas de contas privilegiadas, 

especialmente aquelas que não são associadas a uma pessoa, mas a um 

serviço ou aplicação, começam com o passar do tempo a ser de 

conhecimento de todos. Um dia qualquer alguém pede a senha para 

realizar uma tarefa específica e pronto, é mais um de posse desta 

informação. Senhas de contas locais como Administrador, Root ou de 

ativos de rede é um caso pior ainda.  

Pass-the-hash 

Este é o nome de uma 

técnica amplamente 

utilizada para um atacante 

se mover dentro da sua 

rede Windows.  

Da forma que a 

autenticação do Windows 

funciona, é possível extrair 

o hash da senha  de 

usuários que já se logaram 

antes naquele PC, 

armazenada na memória de 

um computador. O 

Windows 10, a partir do 

anniversary update, 

minimiza mas não elimina 

estes riscos. 

De posse do hash, é possível 

apresenta-lo para outra 

máquina e ser autenticado 

como aquele usuário.  

Este é apenas mais um dos 

motivos pelos quais 

usuários administrativos 

não devem se logar em 

máquinas de usuários 

comuns, para não correr o 

risco de expor suas 

credenciais.  
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Frequentemente estas senhas são definidas no momento da instalação e permanecem as 

mesmas por anos. Se não bastasse, frequentemente a mesma senha é usada para as contas 

locais de todas as máquinas.  

Na ocorrência de um incidente de segurança que envolva uma senha dessas, como investigar? 

Só se formos colocar todos os empregados e ex-empregados em uma sala junto com um detetive 

e acusar: “Foi a Dona Branca na Biblioteca com a Faca”. 

Troque periodicamente estas senhas para reduzir a sua quantidade de “suspeitos”. A 

periodicidade você define. Tipicamente vai de 30 a 180 dias, mas casos especiais podem exigir 

outros critérios. O importante é que estes casos especiais sejam decisões conscientes e 

embasadas.  No Linux, prefira autenticação por chave no SSH, mas não esqueça de também de 

fazer a troca periódica das chaves. 

 

✓ Senhas longas – Não apenas longas, mas sim loooooooongas. Não tenha dúvida, quanto 

mais longa, melhor. Por três motivos principais: 

 

o Senhas longas são mais difíceis de adivinhar, ou 

seja, melhor protegidas contra ataques de brute 

force.  

o Você impossibilita que o usuário as memorize, 

aumentando a adoção de ferramentas de cofre 

de senhas, onde elas estarão mais protegidas do 

que na memória das pessoas. 

o Em ambientes Windows, é importante que a senha tenha mais de 14 caracteres. 

Isto porque senhas de até 14 caracteres são compatíveis no formato LM (LAN 

Manager – mecanismo de autenticação nas versões antigas do Windows), que 

a guarda como duas senhas de 7 caracteres, sendo facilmente quebradas, caso 

isto esteja habilitado nas políticas locais e de domínio. 

As configurações default em domínios Windows 2008 e superior já são as adequadas, mas 

frequentemente encontramos domínios antigos que podem conter GPOs que habilitam a 

compatibilidade com LM ou com NTLMv1. Pode ser que um dia sua rede tenha precisado para 

suportar sistemas operacionais legados. Confira as configurações das diretrizes de segurança de 

rede. 
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Mas antes, certifique-se de que você realmente não tem sistemas operacionais mais antigos 

como o Windows XP ou Server 2003 na rede. Às vezes, é em momentos assim que descobrimos 

aquele velho equipamento esquecido que controla há anos algum processo crítico da empresa. 

 
Você encontra as diretrizes de suporte a LM e NTLM nesta pasta 

 

 

✓ Segmentar os acessos – Segmentação de rede é uma ótima estratégia para conter 

ataques em perímetros de segurança. Estações (inclusive as de admin) não devem estar 

no mesmo segmento de rede dos servidores e o tráfego entre estes segmentos deve ser 

controlado por regras de acesso. Além disso, credenciais com muitos privilégios não 

devem ser usadas para logon em sistemas inseguros. Ou seja: Evite logar com uma conta 

de domain admin em uma estação de usuário comum. 

 

Segmentou a rede e implementou regras de acesso entre elas? Ótimo. Agora revise o 

ambiente e veja quais outras sub segmentações adicionais você pode fazer. Esta 

segmentação também pode se estender ao WIFI, separando a rede corporativa (que 

deve usar 802.1x, ou seja, autenticada com a senha do colaborador) da rede de 

visitantes, a qual só deve liberar acesso à internet e que pode permitir outros métodos 

de autenticação, tais como check-ins, tokens ou pre-shared-key (PSK). 
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3. As contas de usuários comuns 
 

Não é porque os usuários comuns não têm direitos sobre os servidores que eles não sejam 

importantes. Afinal, eles têm outros direitos que podem interessar muito mais aos atacantes. 

Que hacker que se importa com uma conta de sistema se pode obter acesso a uma conta de 

usuário que tenha direito de autorizar pagamentos no ERP? 

As contas de usuário também devem ter senhas longas. 

Aliás, em função da ampla disponibilidade de hashes de 

senhas pré-calculados nas Rainbow Tables que facilitam 

a vida dos atacantes, uma senha longa (>15 caracteres) 

mas de baixa complexidade pode ser mais segura do que 

uma senha curta complexa (com símbolos, números, 

etc.) e ajuste sua política de senhas para isto.  

Lembre-se ainda que exigir senhas longas para os 

usuários pode demandar treinamento interno sobre 

como escolher senhas seguras, tais como o uso de 

frases-senha. 

Um ponto controverso é a periodicidade da troca das 

senhas de usuários comuns. Muitas organizações usam 

intervalos muito curtos, com 30 ou 60 dias. Isto pode 

gerar o efeito inverso ao desejado, tal como usuários anotando as senhas em papel porque tem 

dificuldade de se lembrar da senha atual. Talvez seja melhor deixar os usuários comuns com 

intervalos maiores para expiração de senha, como 180 a 365 dias. 

Seus usuários têm direitos de administrador local nas suas estações? Reveja isto imediatamente. 

Hoje em dia este direito dificilmente é necessário para a execução de aplicações de negócio (e 

mesmo que seja, existem ferramentas e métodos para ligar com isto). Sua organização estará 

melhor servida com a redução de chamados de suporte por conta de usuários que mexem 

indevidamente nas configurações da estação. Além disso, esta redução de direitos ajuda a 

reduzir o risco de infecção por vírus e outras ameaças. 

 

 
Senhas de 

Usuários 

comuns 

 • Longas (mínimo aceitável é 

9 caracteres, tente mais) 

• Complexas 

• Mínimo 180 dias de 

expiração 

• Guardar histórico 

• Não permitir troca em 

menos de 1 dia 

• Não habilitar criptografia 

reversível na GPO 

• Travamento após 3 

tentativas 

• Sem desbloqueio 

automático 
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4. Eu sei o que você fez 
 

Como ninguém está a salvo de incidentes de segurança, falta ainda tratar o último aspecto: 

Monitoramento e auditoria. Saber o que se passa na rede é fundamental para detectar 

tentativas de violação e investigar incidentes que já aconteceram. Isto vai requerer um conjunto 

de ferramentas e métodos. 

A primeira coisa a fazer é ativar os recursos de auditora dos sistemas 

que você já possui. Frequentemente este é um item relegado pelos 

admins, fazendo com que, por exemplo, os logs de servidores e 

estações não registrem eventos de logon ou quando o façam, os 

mantenham por pouco tempo pelo pequeno tamanho do log. O 

mínimo dos mínimos é que você tenha nos seus logs de segurança 

todos os eventos de logon e logoff de pelo menos 30 dias. Comece a 

guardar os eventos de 90 dias se você realmente quer fazer um trabalho sério. Além disso, 

outros tipos de ações tais como gerenciamento de grupos e permissões também precisam ser 

registrados para serem auditadas quando necessário. 

Você ainda não terá uma visão completa se depender somente com recursos nativos do sistema 

operacional. Aí entra a necessidade de ferramentas adicionais para monitorar em tempo real o 

que acontece no ambiente e detectar comportamentos fora do padrão e ataques mais 

sofisticados que normalmente passariam despercebidos. 

 

5. Automatize! 
 

Nem tudo pode ser feito “no braço”. Deixe a tecnologia trabalhar para você.  

 

Várias das medidas que falamos aqui podem ser trabalhosas se você for adotá-las manualmente. 

Felizmente existem maneiras de simplificar e automatizar a gestão do acesso privilegiado na sua 

organização. 

A seguir, apresentaremos algumas destas ferramentas. Entre em contato com a Leverage para 

conhecer mais sobre estas e outras soluções que ajudam sua organização a ficar mais segura. 
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Secret Server (link) 

 

Implemente o Secret Server (solução de gerenciamento de acesso privilegiado e cofre de 

senhas) para, por exemplo, automatizar a troca periódica de senhas de contas de serviço além 

de auditar o uso destas credenciais via gravação e monitoramento de sessão. 

 

Gravação e auditoria de sessão 

 

Esta ferramenta também permite ocultar a senha da conta privilegiada. O colaborador precisa 

acessar um servidor e tem o direito para isto? Ela faz o logon para ele, sem expor a senha. Assim, 

se amanhã ou depois ele sair da organização, você tem a certeza de que não levou a senha junto. 

Ou então, crie workflows de aprovação de acesso para o uso de determinadas credenciais. 

O Secret Server também permite implementar o isolamento entre as redes das estações dos 

admins e de servidores, forçando que o acesso se dê sempre através da ferramenta. Isto 

assegura que todos os usos das credenciais irão gerar trilha de auditoria e a gravação da sessão, 

dando a você as ferramentas necessárias para investigar incidentes. 

 

 

 

https://leverage.inf.br/secretserver.htm
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Expiração e troca remota da senha 

 

O Secret Server ainda traz opcionalmente o Privileged Behavioral Analytics, serviço de análise 

comportamental baseado em machine learning capaz de aprender os padrões usuais de acesso 

a credenciais privilegiadas, tais como quais admins acessam quais sistemas e em que horário. 

Desvios destes padrões geram alertas baseado no nível de sensibilidade definido pela 

organização, ajudando a detectar possíveis violações. 

 
Privileged Behavioral Analytics 
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Microsoft Advanced Threat Analytics (link) 

 

Da detecção de ataques maliciosos conhecidos até a descoberta de atividades anormais via 

Machine Learning e Behavioral Analytitcs, o Microsoft ATA ajuda a identificar ameaças e 

rapidamente atuar sobre elas. 

Até mesmo ataques sofisticados contra o Kerberos do Active Directory tais como o Golden Ticket 

podem ser detectados pela ferramenta, além de eventos como modificação em massa de 

contas, tentativas de enumeração de objetos do AD e muito mais. 

 

 
O Microsoft ATA alerta sobre ataques não detectáveis por ferramentas, como firewalls 

 

 

Password Reset Server (link) 

 

Não podemos impedir os usuários de esquecerem suas senhas, mas podemos reduzir o volume 

de chamados de suporte através do Password Reset Server. Ele permite que o próprio usuário 

realize o reset ou desbloqueio da sua conta sem precisar acionar o service desk ou mesmo ir até 

outro equipamento. 

Além disso, com Password Reset Server, você melhora a segurança na identificação de que é 

mesmo um usuário legítimo solicitando o reset da senha, reduzindo riscos de uma pessoa mal-

intencionada tentar obter uma senha de usuário. 

https://blog.leverage.inf.br/2017/03/10/conheca-o-microsoft-advanced-threat-analytics/
https://leverage.inf.br/prs.htm
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Autenticação por SMS é um dos métodos disponíveis no PRS 

 

 

 

 

AGORA VOCÊ JÁ SABE QUE AÇÕES TOMAR PARA MANTER SUA 

ORGANIZAÇÃO MAIS SEGURA. ENTÃO VAMOS IMPLEMENTÁ-LAS? 

 

Entre em contato com a Leverage e converse com a gente sobre sua necessidade. Estamos à 

disposição para ajudá-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

LEVERAGE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
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