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Na vida só há duas certezas ...





- Voce ja foi hackeado ...

- Voce esta sendo hackeado agora ...

- Voce sera hackeado algum dia ...



O que significa tudo isso?
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Mas afinal, o que aconteceu?



Quando aconteceu?

Entre 2016 a 2017 (ou mais ...)



Quando foi anunciado?

Domingo, 09 de junho de 2019



Houve indícios anteriores?

Desde 2016 Polícia acredita que havia 
invasões em smartphones de autoridades 
...



Prováaveis téecnicas?

- Clonagem do chip SIM Card;

- MalWares específicos;

- SIM Swap;

- Vulnerabilidade SS7.



Prováaveis teécnicas?

- Clonagem do chip SIM Card.



- Clonagem do chip SIM Card:

- chip SIM em branco;
- equipamento de clonagem;
- chip SIM Card da vítima;





- Clonagem do chip SIM Card:

GSM permite programar as duas chaves extraídas do 
operador para um novo SIM Card em branco;

A autenticação do operador no SIM é baseada 
nessas chaves;

É possível, clonando, enganar as operadoras se 
fazendo passar pelo cartão SIM original



- Clonagem do chip SIM Card:

Cartões SIM são baseados em três algoritmos:
- comp128V1;
- COMP128v2;
- COMP128v3.

Só a versão SIM COMP128v1 pode ser clonada.

Atualemtne 70% dos cartões SIM usam o COMP128v1 .



- Clonagem do chip SIM Card:

Um Sim Card em branco.
Um leitor / gravador de software 
SIM: Ebay| Amazon
Baixar e instalar o software MagicSIM
Baixar e instalar o leitor de cartão SIM USB

https://www.ebay.in/itm/252515914485
https://www.amazon.co.uk/DIGIFLEX-Reader-Writer-Cloner-Backup/dp/B004AF1OJM/
http://download.cnet.com/MagicSIM/3000-2094_4-10601728.html




Prováaveis tecnicas?

- MalWares específicos







Prováaveis téecnicas?

- SIM Swap.



Prováaveis téecnicas?

- Vulnerabilidade ss7.



- Vulnerabilidade ss7

Antigo e vulnerável protocolo de 
comunicação.

Foi usado por agências de espionagem 
(espionagem da presidente Dilma, 2014).

Permite ainda interceptar mensagens em 
app de mensagens instantâneas



Prováaveis téecnicas?

- SIM Swap.



SIM Swap

Permite ativar o número da vítima em 
outro chip (SIM Card).

O número e os programas de mensagens 
instantâneas param de funcionar (?) no 
momento em que o SIM swap é realizado.



SIM Swap

Permite ativar o número da vítima em 
outro chip (SIM Card).

O número e os programas de mensagens 
instantâneas param de funcionar (?) no 
momento em que o SIM swap é realizado.



FAÇAM SUAS APOSTAS ...



Mas afinal existe a tal da seguranca?


