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Acesso bancário via Internet e comércio eletrônico se tornaram cotidiano para milhões de
usuários. Quase todas instituições bancárias de grande porte oferecem serviços como
gerenciamento de contas, transferência de fundos, pagamentos automáticos, e investimentos
via Internet. A qualidade do serviço Internet se tornou uma consideração importante para
clientes potenciais de uma instituição bancária. A necessidade conflitante dos aplicativos de
acesso bancário de ser amigável ao usuário e ao mesmo tempo seguro faz com que o
programador destes sistemas seja colocado numa posição difícil. Esta palestra apresenta os
resultados de um teste na segurança do sistema de acesso bancário ofertado por uma instituição
bancária de grande porte. Apesar do teste ter sido feito a vários anos atrás as metodologias e
resultados ainda são válidas nos dias de hoje. O processo de teste seguiu uma metodologia de
caixa preta e, iniciando-se com o uso de somente uma conta de cliente e acesso à Internet
comum, foi possível comprometer a segurança de várias contas. Os resultados deste teste
mostram como um aplicativo amigável ao usuário pode fazer com que todo uma base de
segurança seja minada e venha a ruir. Os resultados são de grande valia a todos que desenham
e programam aplicativos que lidam com informações sensíveis.
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