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DADOS DA SOLICITAÇÃO
Dados

Informação do Incidente

Ambiente e Tier

E-Commerce

Dados
Comprometidos

Track 1

Tipo de Incidente

Falso Pos.

Identificado
Comprom.

Sim

POS

Track 2

Malware

Não

PDV

Validade

Teste

1

N/A

PAN

2

CVC2/CVV2

Utilização

4

3

N/A

Vaz. Interno

N/A

Resumo da Solicitação
Trata-se de uma requisição da área Prevenção a Fraudes, com intuito de identificação de
vulnerabilidades, no EC 1074356958 | YELLAS MODA FEMININA PLUS SIZE, para a ratificação de
informações sobre possível teste de cartões no site: WWW.YELLAS.COM.BR
Objetivo
Apresentar uma breve descrição do ambiente, suas vulnerabilidades e recomendar melhorias de
segurança.
Observações

YELLAS MODA FEMININA PLUS SIZE_1074356958
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AMBIENTE ANALISADO
AMBIENTE
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YELLAS.COM.BR

Responsável

Jonathan Muller

Servidor(es) DNS

ns1.pleskl0029.hospedagemdesites.ws
ns2.pleskl0029.hospedagemdesites.ws

Dados Desenvolverdores
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SUMÁRIO EXECUTIVO
A Cielo possui sistemas anti-fraude que detectam e emitem alertas quando ocorrem
transações de teste nas maquinetas de nossos clientes. Diante disso, recentemente nossos
sistemas detectaram que o seu estabelecimento pode estar sofrendo ataques de teste de cartão
por fraudadores.
Esse relatório tem como objetivo alertar o cliente quanto as principais vulnerabilidades que
podem existir em seu site. Essas por sua vez podem ser corrigidas de acordo com as orientações
constantes desse documento. Por isso, selecionamos as principais e as colocamos aqui para
ajuda-lo nas correções.
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VULNERABILIDADES CONHECIDAS
O objetivo deste documento é apresentar preliminarmente uma relação de informações
para que o possam servir de base para a reunião com o EC, a fim de auxiliar na segurança do
ambiente. Para um estudo completo de vulnerabilidades é necessário realizar uma análise
aprofundada do ambiente, que não é o caso deste documento.

Aceitação de Comandos SQL Injection
O SQL Injection ocorre quando a entrada de dados, de um usuário, por exemplo, é
interpretado como um comando SQL, em vez de dados normais, no banco de dados. Essa
é uma vulnerabilidade muito comum e a sua exploração bem sucedida pode ter
implicações importantes.

CLASSIFICATION
PCI 2.0

6.5.1

PCI 1.2

6.5.2

OWASP

A1

CWE

89

CAPEC

66

WASC

19
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Cross-Site Scripting
XSS (Cross-site Scripting) permite a um invasor executar um script dinâmico
(Javascript, VBScript), no contexto da aplicação. Isso permite diferentes oportunidades de
ataque, principalmente o sequestro da sessão atual do usuário ou alterar a aparência da
página, modificando o código HTML na hora de roubar as credenciais do usuário, podendo,
este usuário, ser o administrador do sistema.

CLASSIFICATION
PCI 2.0

6.5.7

PCI 1.2

6.5.1

OWASP

A2

CWE

79

CAPEC

19

WASC
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Cookie não Marcado como HttpOnly
Manter o Cookie não marcado como HttpOnly faz com que a sessão fique aberta e
durante um possível ataque de cross-site scripting um invasor pode facilmente acessar
estes cookies e sequestrar sessão de qualquer usuário.

CLASSIFICATION
OWASP

A6

CWE

16

CAPEC

107

WASC

15
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Cookie não Marcado como Seguro
Manter o Cookie não marcado como Seguro faz com que a sessão, que é
transmitida via HTTP, seja aberta, interpretada e durante um possível ataque de main the
middle um invasor facilmente será autenticado com a sessão de qualquer usuário.

CLASSIFICATION
PCI 2.0

6.5.4

PCI 1.2

6.5.9

OWASP

A9

CWE

614

CAPEC

102

WASC

15

Auto Completar Habilitado
Foi identificada a habilitação desta função em alguns formulários importantes e o
mais crítico é o campo “senha”. Com isso os dados inseridos nesses campos serão
armazenados em cache pelo navegador. Um invasor pode acessar o navegador da vítima
poderia roubar esta informação. Isto é especialmente importante se o aplicativo é
comumente usado em computadores públicos, como cyber cafés ou terminais do
aeroporto.

CLASSIFICATION
OWASP

A6

CWE

16

WASC

15
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Password Transmitida sobre Query String
A senha é um dado confidencial e não deve ser transmitida através de string de
consulta. Há várias possibilidades de vazamento de informações:
• Se o seu site tem links externos, ou mesmo recursos externos (como imagens,
javascript, etc ), então a cadeia de consulta poderia se comprometer.
• Query string é geralmente armazenado em logs de servidores.
• Navegadores irão armazenar em cache a string de consulta.
RECURSO
Não envie todos os dados sensíveis através de string de consulta.

CLASSIFICATION
PCI 2.0

6.5.4

PCI 1.2

6.5.9

OWASP

A9

CWE

598

WASC
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Usuário de Banco de Dados usado pela Aplicação Web com
privilégios de Administrador
Isto pode permitir que um atacante ganhe privilégios extras através de um ataque
de injeção de SQL. A seguir uma lista de ataques que o atacante pode realizar:


Ganhar acesso completo ao servidor de banco de dados;



Ganhar um Shell reverso para o servidor de banco de dados e executar
comandos no sistema operacional onde ele está funcionando;



Acessar o banco de dados com todas as permissões. Onde é possível ler,
atualizar ou excluir dados arbitrários do banco de dados;



Além disso, dependendo da plataforma e do usuário do sistema de banco de
dados, um invasor poderia realizar ataque de atribuição de privilégios e obter
acesso de administrador ao sistema alvo.
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RECOMENDAÇÕES
Objetivamos neste tópico apresentar as recomendações, baseadas nas vulnerabilidades
identificadas.

Bloqueio de Envio de Comandos SQL
Dependendo do banco de dados, das configurações de conexão de banco de dados
e do sistema operacional, um atacante pode montar um ou mais tipos de ataques com
sucesso:


Leitura, Atualização e Exclusão de dados arbitrários no banco de dados;



Executar comandos no sistema operacional subjacente;



Leitura, Atualização e Exclusão de tabelas arbitrárias do banco de dados

Com isso há a necessidade de realização de determinadas ação como:
1. Se você não usa um Database Acess Layer (DAL), considere usar um, pois isso
irá ajudá-lo a centralizar o assunto. Você também pode usar um ORM (Object
Relational Mapping), pois a maioria dos sistemas de ORM utilizam apenas
consultas parametrizadas e este conjunto pode resolver o problema de injeção
de comandos SQL.
2. Localize todas as consultas SQL geradas dinamicamente e tente convertê-las
para consultas parametrizadas.
3. Use seus weblogs e logs de aplicativos para ver se houve algum ataque anterior.
Porém a melhor proteção para o seu código não receber injeções de SQL, ainda é
usar queries parametrizáveis (prepared statements). Quase todas as línguas modernas,
oferecem bibliotecas para isso, mas sempre que possível não crie consultas SQL dinâmicas
ou consultas SQL com concatenações.

Anti-Cross Site Scripting
O problema ocorre porque o navegador interpreta a entrada como HTML ativo,
Javascript ou VBScript, porém para evitar isso, deve haver uma modificação na codificação
para que os dados de saída saiam iguais a codificação dos de saída de contexto, por
exemplo, se a saída do dado vai para um bloco JavaScript, dentro do documento HTML a
saída tem de ser codificada igualmente.
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A codificação pode ser muito complexa, portanto, é altamente recomendado o uso
de uma biblioteca de codificação, como OWASP ESAPI e Microsoft Anti-Cross-site Scripting.

Marcar Cookie como HttpOnly
Esta será uma camada extra de defesa contra Ataques de Tunelamento XSS, no
entanto, esta não é o único ponto para proteger o sistema contra ataques de cross-site
scripting.

Marcar Cookie como Seguro
Marcar todos os cookies utilizados no aplicativo como seguro, porém se o cookie
não estiver relacionado com autenticação ou não apresentar nenhuma informação pessoal,
não há necessidade de marcá-lo como seguro.

Desabilitar o Auto Completar
Há a necessidade de desabilitar esta função nos campos dos formulários:
1. Adicione o atributo autocomplete = "off" para a tag form ou a campos individuais
"de entrada".
2. Encontre todas as instâncias que armazenam dados privados e desative o
autocomplete. Os campos não devem armazenar dados em cache. Você pode
permitir que o aplicativo armazenasse em cache os nomes de usuários e suas
senhas, caso seja solicitado o “lembrar minha senha”, no entanto, na maioria dos
casos isso não é recomendado.
3. Realize novamente um scan depois de abordar as questões identificadas para
assegurar todas as correções foram aplicadas corretamente.

Password Transmitida sobre Query String
Não envie dados sensíveis através de string de consulta.
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Usuário de Banco de dados usado em aplicação Web
Crie um usuário de banco de dados com o mínimo de permissões possíveis para a
sua aplicação e conecte no banco de esse usuário. Siga sempre o principio de oferecer o
mínimo de privilégios para todos os usuários e aplicações.
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OUTRAS RECOMENDAÇÕES
Inserção do Script para evitar Reutilização de Sessão
Indicamos a implementação de scripts para fechar a sessão logo após o envio das
informações para o e-commerce Cielo, segue abaixo duas opções:
4. Script


Linguagem JavaScript:
<script type="text/javascript">
function noBack(){window.history.forward()}
noBack();
window.onload=noBack;
window.onpageshow=function(evt){if(evt.persisted)noBack()}
window.onunload=function(){void(0)}
</script>



Chamar a função:
Código: Selecionar todos
echo "<a href=\"ExpirarSessão\" onclick='function noBack();'>Sair</a>";

5. Validação do REFERER


Linguagem PHP:

if (! $_SERVER['HTTP_REFERER'] ==
'http://banco.com.br/formulario/transferencia/enviar.php)
{ “chama o expira sessão”;}


ASP Clássico:
If Request.ServerVariables ("HTTP_REFERER") = "URL que processa cartão"
Then “chama o expira sessão”;

Formulário crítico Servido sobre HTTP
Todos os dados sensíveis devem ser transferidos através de HTTPS em vez de
HTTP. Os formulários devem ser servidos por HTTPS. Todos os aspectos da aplicação que
aceitam entrada do usuário, a partir do processo de login, só deve ser servido por HTTPS.
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Inserção de Captcha
Indicamos a inserção do captcha, antes do envio dos dados ao e-commerce CIelo,
para eliminar as possíveis ações robóticas no site.

Chave de Produção Cielo
A chave de produção da Cielo é um requisito necessário na integração com o
ambiente de pagamento da Cielo. Essa informação deve ser mantida em segurança,
preferencialmente deve estar criptografada enquanto armazenada, e quando for usada
deve ser de-criptografada em tempo de execução.

Sugestões para Requisições e Cadastros
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Limite de 2 transações por IP, por dia;



Captcha antes de enviar a transação para a CIELO;



Captcha no cadastro de novos usuários;



Captcha ao logar no sistema;



Email para confirmação de novos cadastros.
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