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A COMPANHIA

A SIKUR é uma empresa alemã de

segurança cibernética, com escritórios

nos EUA, nos Emirados Árabes Unidos e no

Brasil. Trabalhamos com governos,

corporações, executivos e outros. Nossa

plataforma de comunicação segura está

crescendo rapidamente e tem milhares

de usuários em todo o mundo. Segurança

é o nosso negócio.

O PRODUTO

O Sikur é o resultado de uma fusão entre

os tipos de tecnologia e processos mais

avançados atualmente disponíveis no

mercado de segurança da informação.

Trazendo-lhe a forma mais inovadora de

tecnologia e privacidade on-line,

garantindo a troca de mensagens e

documentos de forma extremamente

segura.

A INFRA-ESTRUTURA

O Sikur utiliza o estado da arte da infra-estrutura

de dados e do sistema de armazenamento

com um grau de capacidade garantido e

altamente escalável, utilizando os mais altos

padrões de segurança e disponibilidade do

Data Center.

A plataforma Sikur está disponível na nuvem

pública, onde opera como parte de uma rede

de servidores espelhada em todo o mundo,

representando zero custos operacionais para

sua empresa.

Com o Sikur é possível armazenar e acessar

dados de qualquer lugar do mundo devido ao

seu modelo de armazenamento seguro na

nuvem. Existem quase 100 centros de dados

altamente escaláveis, possibilitando e

acessando facilmente mensagens,

documentos e bate-papo, em qualquer lugar e

a qualquer momento, tendo apenas uma

conexão com a Internet.

O SERVIÇO

A entrega de um alto desempenho,

disponibilidade e escalabilidade não é uma

tarefa fácil, então o Sikur criou - desde o início -

um serviço que assegura a confidencialidade,

a integridade e a autenticidade da

informação do cliente, mantendo-a segura.

A alta disponibilidade, com o melhor acordo

de nível de serviço (SLA) de 99,99% é um

compromisso do Sikur com seus usuários.

➢ Ninguém tem acesso aos dados do
usuário.

➢ Não há outra maneira de acessar a
informação do usuário, a menos
que tenha sua chave privada.

➢ Não existe um repositório de
chave central, uma chave mestre
ou um "backdoor".

➢ Somente os usuários autenticados
podem acessar os dados e
ninguém mais.

➢ Sikur estabelece um canal de
comunicação extremamente
seguro entre usuários. Não é
possível interceptar e decifrar,
copiar ou trocar seus dados.

➢ A Sikur garante que os dados
pessoais do usuário permanecem
seguros e criptografados, o tempo
todo.
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Gartner
GARTNER MARKET GUIDE 

FOR SECURE INSTANT 

COMMUNICATIONS

ACCORDING TO GARTNER

IS A VENDOR THAT HAS RELEVANT SOLUTIONS TO 

THIS TECHNOLOGICAL SPACE

SUMMARY

Developers must prioritize 

integration and usability

RECOMMENDATIONS

Mobility and security leaders in 

organizations should select and 

implement a secure instant 

communications solution

MARKET DIRECTION

App freemium (such as 

WhatsApp) do not offer the 

features and security that 

organizations need

MARKET DEFINITION

Must protect the confidentiality of 

communications over mobile 

and wireless networks
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Os softwares de comunicação em geral não

protegem as informações do usuário desde a sua

concepção até o armazenamento. O modelo

de proteção do Sikur cuida de cada fase,

garantindo a proteção de dados, de ponta a

ponta.

1CRIAÇÃO //

2TRANSMISSÃO //

3ARMAZENAMENTO //

4RECEBIMENTO //
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CRIAÇÃO

Geralmente, criar documentos é um processo

inseguro. Uma vez estabelecido, armazenar em

um disco rígido de computador local ou em

uma nuvem pública livre – onde é facilmente

rastreado, lido ou copiado - práticas comuns.

Armazenar um documento no computador

local não é seguro, mesmo depois de apagá-lo

ou depois de formatar o disco rígido, é possível

recuperá-lo.

Além de coletar as informações do

computador local, técnicas como tela de

impressão e keylogging podem ser usadas para

obter informações confidenciais, como senhas

e dados confidenciais.

A maioria das operações do Sikur, incluindo os

procedimentos de armazenamento de dados,

são conduzidas no modelo de proteção de

nuvem criptografado, em vez de serem salvos

localmente, evitando com sucesso o roubo de

dados.

É possível - de dentro do Sikur - criar, editar e ler

documentos como o MS Word (.doc e .docx),

MS Excel (.xls e .xlsx), Open Document (.odt) e

similares, sem deixar vestígios . Com o Sikur, não

há necessidade de um Office Suite externo

(Microsoft Office, por exemplo) no computador

local.

TRANSMISSÃO

A transmissão de dados através da

Internet abre uma ampla gama de

possibilidades para interceptação e roubo

de informações. Os dados podem ser

lidos, copiados e alterados sem que o

usuário perceba.

O Sikur estabelece um canal totalmente

seguro entre o usuário e a nuvem,

criptografado de ponta a ponta. A

implantação de camadas de proteção

para transmissão, como TLS (Transport

Layer Security), um mecanismo para

comunicação segura, fornece

privacidade e integridade para

transmissão de dados.

Através de uma infra-estrutura de chave

pública (PKI) e usando abordagem de

várias camadas, com a ajuda de

técnicas, como criptografia simétrica e

assimétrica, o Sikur protege os dados

armazenados e em repouso,

adequadamente. A geração de uma

chave para cada nova mensagem

garante informação que apenas o

proprietário da informação pode ter e

ninguém mais.
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ARMAZENAMENTO

O armazenamento de informações pode

ocorrer de duas maneiras diferentes: local ou

remotamente. Localmente, quando

armazenado no dispositivo de usuário, que

pode ser vulnerável, geralmente sem

proteção e relativamente fácil de acessar por

indivíduos mal-intencionados. Instalação de

Malware, Cavalos de Tróia, Spyware ou Vírus,

pode danificar gravemente o seu dispositivo -

computador ou celular. Além disso, o

Ransomware é uma realidade e seus dados

estão em perigo.

Ao armazenar documentos em ambientes em

nuvem, encontramos vantagens e

desvantagens, e uma avaliação cuidadosa é

obrigatória. A vantagem da chave de

armazenamento em nuvem é a facilidade de

acesso a dados, em qualquer lugar e a

qualquer momento, de vários tipos diferentes

de dispositivos com conexão à Internet,

independentemente da área de trabalho do

celular. Por outro lado, a desvantagem é

sobre segurança e privacidade de dados, em

trânsito e em repouso. É difícil garantir que as

informações do usuário sejam protegidas e

intactas. Os provedores de serviços têm várias

preocupações, e é comum que a segurança

não esteja na lista de prioridade máxima.

O Departamento de P&D do Sikur está

trabalhando ao longo dos anos para

desenvolver e entregar um modelo de

proteção multicamada, certificando-se de

que as informações do usuário estão

protegidas de ataques maliciosos e

armazenadas adequadamente. Quando se

trata de armazenamento, manter os dados

seguros não é uma tarefa simples, exigindo a

implementação de técnicas de criptografia,

desenvolvidas principalmente para esse fim.

Ao salvar dados na infra-estrutura de Núvem

Pública, o sistema criptografa cada bit de

informações, portanto, mesmo que o Data

Base Administrator (DBA) tenha acesso a esta

área, com propósitos maliciosos, essa pessoa

não poderá recuperar nenhum dado privado

do usuário espaço.

Não há "backdoor" ou uma chave mestre.

Somente o proprietário da informação tem

autorização para acessar seus dados dentro

do Sikur e ninguém mais. É por isso que o uso

de uma senha robusta é exigido e pedir ao

sistema que altere a senha ao esquecer que

não é uma opção para usuários do Sikur.

O nível de SLA no Sikur Cloud é 99,99%, o que

representa - durante todo o ano - 52 minutos

e 35,7 segundos de interrupção.
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RECEBIMENTO

Para ambientes regulares e inseguros, uma

vez que uma mensagem é recebida, sua

integridade e autenticidade são incertas.

Ao longo dos processos de transmissão,

armazenamento e visualização, partes da

comunicação poderiam ter sido

interceptados e adulterados, sem o

conhecimento do usuário.

O Sikur usa alguns métodos, como funções

de hash e assinatura digital, garantindo

que cada única mensagem atinja seu

destino e possa verificar sua autenticidade.

O sistema usa a função hash SHA-2 como

parte do processo em camadas seguras,

para evitar a manipulação de mensagens

durante sua transmissão. Para autenticar

uma mensagem, o Sikur assina

digitalmente ao combinar a função hash e

a chave privada do usuário, que será

mostrada com mais detalhes mais adiante

neste documento.
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DO GREGO KRYPTÓS 

(ESCONDIDO, 

SECRETO) E GRAPHEIN 

(ESCRITO), É O NOME 

ADIDO DE UMA 

CIÊNCIA OU ARTE DE 

MENSAGEM DE 

CODIFICAÇÃO 

UTILIZANDO UMA 

FÓRMULA, TAMBÉM 

USADO PARA 

DECODIFICAR A 

MESMA MENSAGEM. 

EM CRIPTOGRAFIA 

MODERNA ESTA 

FÓRMULA É CHAMADA 

UM ALGORITMO.

CRIPTOGRAFIA
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1

2

3

4

5

AUTENTICAÇÃO //
EU NÃO POSSO PROVAR QUE SOU EU

INTEGRIDADE //
EU CONHEÇO AS INFORMAÇÕES

CONFIDENCIALIDADE //
PODEMOS FALAR PRIVADAMENTE?

DISPONIBILIDADE //
A INFORMAÇÃO DEVE SER SEMPRE ACESSÍVEL

NÃO-REPUDIO //
EU NÃO POSSO NEGAR QUE EU 

ACESSEI E LI A MENSAGEM

Pode ter certeza de que está se

comunicando com a entidade com

quem deseja se comunicar.

Confiança entre fonte e destino.

Pode ter certeza de que a

mensagem recebida é a mesma que

a enviada. Confiar na autenticidade

da informação, garantindo que ela

não sofreu nenhuma alteração.

Pode ter certeza de que somente a

parte pretendida verá a mensagem.

Confie na privacidade dos dados.

O proprietário da informação deve

ter acesso à informação, sempre que

solicitado. Garantir que a

informação esteja sempre à mão,

para uso legítimo.

Ninguém pode negar, a qualquer

momento, que realizou troca de

mensagens (envio e recebimento).

Garantia de uso da informação.

A segurança da informação é a

prática de proteger informações

específicas contra indivíduos não

autorizados, evitando o acesso,

uso, divulgação, modificação,

leitura e escrita. Para analisar,

planejar e implementar um serviço

confiável, privado e seguro, alguns

princípios básicos - de acordo

com os padrões internacionais -

são necessários:

Fornecer esses princípios básicos

garante que a informação seja

totalmente segura e várias

camadas de segurança foram

implementadas:

➢ Criptografia (Simétrica e Assimétrica)
➢ Funções Hash
➢ Assinatura Digital
➢ TLS
➢ TCP Packet Validation
➢ Proteção contra Software Malicioso
➢ Database Integrity Check
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CRIPTOGRAFIA

Sikur usa muitos métodos para criptografar uma
mensagem, incluindo chaves simétrica e assimétrica. O
uso de um algoritmo RSA público com um comprimento
de chave 2048 ou 4096 provou ser impenetrável para os
próximos 30 anos.

Manter a chave privada do usuário segura e protegida
de terceiros é crucial para a eficácia da criptografia.
Ao ter acesso a esta chave, um indivíduo mal-
intencionado pode facilmente representar o usuário
legítimo, podendo interceptar, ler, alterar e modificar
qualquer informação privada.

WHITE PAPER - PT
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K K

CRIPTOGRAFIA

Ao discutir um sistema de comunicação

confiável, além da criptografia e

decodificação de dados, é essencial

identificar e outros assuntos sensíveis, como a

integridade dos dados.

O Sikur foi projetado habilmente para ativar

atualizações no nível de segurança, de forma

transparente para o usuário, assim que algum

algoritmo de criptografia se tornar obsoleto.

Isso significa que, por exemplo, se algum

pesquisador encontrar uma maneira de

quebrar o algoritmo RSA, o Sikur pode mudar

rapidamente esse método de criptografia

para um equivalente, mantendo os usuários

seguros.

O Sikur conta com uma infra-estrutura de

chave pública (PKI) para gerar, armazenar e

distribuir um certificado digital. O Sikur usa sua

própria PKI, mas também pode utilizar outras

CAs (como uma empresa interna ou uma CA

gerenciada pelo governo).

CRIPTOGRAFIA SIMÉTRICA

Também conhecida como criptografia secreta

ou convencional, é aquela em que as chaves

de criptografia e decodificação são as

mesmas. Esta técnica também é conhecida

como uma chave de criptografia

compartilhada ou criptografia de chave

compartilhada, usando a mesma chave para

executar ambas as operações.

O problema com este tipo de criptografia reside

no processo de troca de chaves, porque os

usuários devem compartilhá-lo e geralmente

ocorre através da Internet ou de alguma rede

local, onde a chave deve rapidamente entrar

em mãos maliciosas. Qualquer pessoa que

tenha as chaves poderá descriptografar

qualquer mensagem. Assim, transferir as chaves

também deve ser um processo seguro, usando

outro método de criptografia. O Sikur faz isso,

mantendo o sistema imune a esse tipo de falha.

O Sikur usa AES 256 bits e 3DES 168 bits como

seus algoritmos de criptografia simétricos.

Em algum software de

criptografia, ao longo do tempo

você irá acumular chaves de

outras pessoas com as quais

você se comunica, como as

confiáveis.

Todo usuário também coletará e

distribuirá sua coleção de

assinaturas certificadas de outros

usuários, pelo qual uma pessoa

do destinatário terá que confiar

em pelo menos uma ou duas

assinaturas. Esse procedimento

causará um nível de tolerância a

falhas descentralizada em uma

rede confiável contendo todas

essas chaves públicas.

O Sikur simplifica esse processo e

os usuários nem precisam se

preocupar em armazenar ou

trocar chaves.
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c = E { m, Kpub } m = D { c, Ppriv } m mc

K K
pub priv

Oi Sikur
Função

Hash
acD45hJKL095B

bnhad4t6R7

Mensagem SHA - 2 Mensagem Digest

CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA

O Sikur usa RSA como seu algoritmo de

criptografia assimétrica, com um comprimento de

chave de 2048 ou 4096 bits. Nesta técnica,

existem duas chaves, uma privada e outra

pública. A chave pública deve estar livremente

disponível para qualquer pessoa que deseje

trocar mensagens. A chave privada é

armazenada secretamente pelo usuário

autorizado a visualizar o conteúdo.

Qualquer mensagem (texto, arquivos binários ou

documentos) criptografados usando uma chave

pública só pode ser descriptografada por sua

chave privada relacionada, que usa o mesmo

algoritmo de criptografia. Da mesma forma, uma

mensagem que foi criptografada pela chave

privada só pode ser descriptografada usando a

chave pública.

FUNÇÃO HASH

A função criptográfica HASH (SHA-2) é um

procedimento determinista que leva uma entrada (a

mensagem) e retorna uma string alfanumérica de

tamanho fixo, conhecida como valor de hash ou

digestão de mensagem. Se houver alguma

modificação do conteúdo da mensagem, o valor do

hash também mudará. A função hash é mão única,

significa que é praticamente impossível inverter e recriar

os dados de entrada do resumo da mensagem.

Uma aplicação valiosa de funções de hash é a

verificação da integridade da mensagem,

identificando mudanças em uma mensagem ou um

arquivo, por exemplo. Para certificar a integridade, o

sistema compara as digestões das mensagens,

calculadas antes e depois da transmissão da

mensagem, assegurando a integridade da informação.



ASSINATURA

DIGITAL

Um método para verificar a

autenticidade das informações

digitais. Seu uso oferece uma prova

inegável de que uma mensagem

veio do remetente. Com a assinatura

digital, alguns princípios de

propriedades de segurança

fundamentais são garantidos, como:

• Autenticidade - o destinatário

deve poder confirmar a assinatura

do remetente;

• Integridade - se alguma alteração

ocorrer na mensagem, sua

assinatura não corresponderá mais

ao documento;

• Não Repúdio - o remetente não

pode negar a autenticidade da

mensagem.

O uso da tecnologia PKI (Public Key

Infrastructure) e as funções hash

garantem as propriedades acima.

Antes de enviar a mensagem, o

remetente calcula o resumo da

mensagem usando uma função

hash. Este resumo de mensagem é

criptografado com a chave privada

do remetente, gerando uma

assinatura digital, que é enviada com

a mensagem.

Após o recebimento, o destinatário

calcula o sumário da mensagem

usando a mesma função de hash e

então descriptografa o resumo da

mensagem com a chave pública do

remetente, comparando o valor do

resumo do resultado com o recebido.

Se os valores forem idênticos, o

destinatário pode verificar a

integridade da mensagem, pois o

resumo é o mesmo, a autenticidade

e o não repúdio ocorrem, uma vez

que o remetente é o único que

possui a chave privada.
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Oi Sikur
Função

Hash

Mensagem

REMETENTE

Digest

acD45hJKL09

5Bbnha

d4t6R7skfdhTY

UMNB872ugs

acD45hJKL09
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d4t6R7skfdhTY

UMNB872ugs

acD45hJKL09

5Bbnha

d4t6R7skfdhTY

UMNB872ugs

Cypher Digest Oi Sikur

Chave
Privada

DESTINATÁRIO

Oi Sikur
Função

Hash

Mensagem

Digest

acD45hJKL09

5Bbnha

d4t6R7skfdhTY

UMNB872ugs

acD45hJKL09

5Bbnha

d4t6R7skfdhTY

UMNB872ugs

acD45hJKL09

5Bbnha

d4t6R7skfdhTY

UMNB872ugs

Chave
Pública

?=
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TLS

Transport Layer Security (TLS) é um

protocolo desenvolvido para fornecer

uma comunicação segura entre

dispositivos em rede, garantindo

privacidade para aplicativos de

usuários. Ao usar o certificado X.509, que

é o padrão ITU-T para infraestruturas de

chave pública - e criptografia

assimétrica - os usuários que executam

comunicação podem autenticar e

negociar chaves simétricas para cada

sessão. Com esta chave, os aplicativos

estabelecem uma conexão segura e a

privacidade ocorre.

Quando um servidor e um cliente se

comunicam, o TLS garante que nenhum

terceiro espere ou altere qualquer

mensagem. Por este método, garante a

confidencialidade e a integridade dos

dados.

TCP PACKET VALIDATION

TCP (Transmission Control Protocol) é um

protocolo de transporte que, além de enviar

pacotes pela rede, também fornece um serviço

de entrega de forma confiável, sem corrupção

ou modificação. É orientado para a conexão, o

que significa que todos os aplicativos baseados

em TCP precisam estabelecer uma conexão

antes de começar a trocar dados.

Muitas vezes, acontece que o tamanho dos

dados excede o tamanho máximo de um

pacote TCP, que é de 1500 bytes; portanto, o

protocolo pode dividir os dados em várias

unidades menores, antes de enviá-los pela

rede. Algumas das principais características do

TCP são:

• Garante a entrega dos pacotes, inalterados

e na ordem correta

• Executa a segmentação e remontagem de

blocos grandes, preservando a sequência

apropriada de dados segmentados

• Verifica a integridade dos dados transmitidos,

usando cálculos de soma de verificação;

• Envia mensagens positivas ou negativas,

dependendo se a recepção foi bem

sucedida ou mal sucedida.

• Oferece um método preferido para o

transporte de informações, usando uma

transmissão de dados confiável baseada em

sessão.

PROTEÇÃO CONTRA SOFTWARE
MALICIOSO

Além das camadas de segurança

implementadas durante a criação,

transmissão e armazenamento de

dados, o Sikur também inibe alguns

recursos do sistema operacional que

afeta a segurança e privacidade do

usuário. Alguns exemplos são:

• Impede o uso da função de tela de

impressão

• Impede a ação de key loggers

• Bloqueia o acesso remoto.
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ARMAZENAMENTO

Gerenciar como o armazenamento de
informações e sua transmissão ocorre é crucial
para qualquer negócio. A criptografia de
mensagens com a chave privada do usuário é o
método para garantir que a informação seja
totalmente segura no banco de dados.
Recuperar qualquer informação depende do
acesso de chave privada.

Para garantir que ninguém tenha acesso à
chave privada do usuário, mas a si mesmo, a
chave é armazenada, criptografada com um
algoritmo que usa a senha criada pelo usuário. E
a senha do usuário é adequadamente protegida
por técnicas de derivação chave, tornando
praticamente impossível ser descoberto com a
tecnologia atual e métodos de força bruta ou
ataques de arco-íris.
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DISPONIBILIDADE5
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O Sikur usa vários mecanismos para

garantir a segurança e integridade de

mensagens durante o transporte e

armazenamento. Não importa o quão

seguro você pensa, se não puder ser

recebido, não é uma mensagem. É por

isso que o Sikur usa a rede na nuvem

pública em quase 100 centros de dados

em todo o mundo. Este serviço garante

alta disponibilidade e alta

escalabilidade para o ambiente PaaS

(Platform as a Service) do Sikur.

A comunicação através de TLS

(Transport Layer Security) e um Serviço

de Controle de Acesso dedicado (ACS)

garantem privacidade e controle sobre

conexões.

DATA CENTER

O planejamento para alta

disponibilidade e escalabilidade não é

fácil, e o Sikur aproveita os provedores

de Núvem Pública com os mais altos

níveis de padrões. Presente no top 2

World Datacenters - Microsoft Azure e

Amazon - Sikur está prontamente

disponível, acessível, com baixa latência

praticamente em qualquer lugar com

conexão à Internet.

O modelo de nuvem privada também

se aplica aos clientes com esse tipo de

demanda e a equipe do Sikur está

preparada para orientar os clientes na

concepção de um projeto para

implementar esse cenário com os mais

altos níveis de segurança e

disponibilidade também.

O Sikur pode aproveitar esta

infraestrutura implementando uma

solução com altos níveis de

escalabilidade e mantendo alta

disponibilidade.

CONSOLE DE GERENCIAMENTO

O Sikur fornece um módulo de

gerenciamento que permite aos usuários

gerenciar e distribuir suas licenças

disponíveis, alterar e definir permissões,

mostrar quando o usuário acessar

eventos, verificar os números de

ativação da licença, imprimir relatórios,

entre outros recursos.
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O N L I N E  C O M P L E T A M E N T E
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TUDO 

ENCRIPTADO 

EM NÚVEM

WHITE PAPER - PT

Aplicativos de Terceiros

Email
Relógio

Calendário
Camera

Bloco de Notas

Chat Encriptado

Envio/ Recebimento de Texto
Mensagem de Voz

Envio/ Recebimento de arquivos
e video

Documentos Encriptados

Armazanemento Encriptado em
Núvem

Criar e editar documentos
Compartilhar documentos

Mensagens Encriptadas

Envio/ Recebimento de 
mensagens

Anexar arquivos
Status de leitura

Carteira Segura de 
Criptomoeda

Armazenamento Seguro de 
criptomoeda

Voz Encriptada

Ligações de voz

Conferencia de voz

Video Encriptado

Ligação de vídeo

Browser Seguro

Proteção contra malwares e vírus

Proteção contra downloads maliciosos

Proteção contra rastreamento



Design de ponta e 

desempenho de classe 

mundial fazem do 

SIKURPhone SONYXZ1 um 

líder global em 

smartphones seguros.



Segurança total 

atende a 

experiência do 

usuário imbatível. 

SIKURPhone SONYXA2

significa a mudança 

do jogo.



SIKURPHONE é um smartphone revolucionário,
onde cada detalhe, de hardware às
aplicações, foram cuidadosamente projetados
com um foco particular na privacidade.
Conseguimos construir um dispositivo
totalmente seguro e produtivo, eliminando
qualquer violação que possa prejudicar seus
dados de roubo e espionagem.

O hardware e o software funcionam em
conjunto, sem problemas, aproveitando ou
todos os detalhes para implantar um dispositivo
privado, seguro e confidencial. Aplicativos
incorporados criados para fornecer
comunicação entre usuários, conectados de
forma segura, dando tranquilidade e segurança
da informação.

A equipe de P&D do Sikur fez um trabalho
fantástico ao projetar um ótimo produto, sem
disponibilidade semelhante. Com base no
sistema operacional Android, mas com
inúmeras modificações, visando segurança e
privacidade, o SIKURPHONE possui suas costas
seguras. Perfeito para empresas, governos,
empresas de advocacia, empresas de
tecnologia e muitos outros que compreendem
o quanto eles são valiosos.

SIKURPHONE, juntamente com o Sikur PLATFORM
(uma plataforma de comunicação segura),
oferece uma integração perfeita para proteger
seu bem mais precioso: seus dados, mantendo-
os seguros e confidencial. A mobilidade
também desempenha um papel crucial nessa
combinação, possibilitando a comunicação
segura, independentemente de onde você
estiver, você precisa apenas de uma conexão
à Internet e seu dispositivo a qualquer
momento.

Executivos do C-Suite - Proteja os dados e as
comunicações da sua empresa. Seja seguro ao
realizar informações de troca estratégica com
colegas, fornecedores, conselheiros, executivos
e outros parceiros de negócios.

Defesa e governos - Projetos envolvendo
soberania, estratégias de segurança pública,
conselhos nacionais de supervisão,
departamentos regulatórios e líderes de alto
nível requer tecnologias eficientes para eliminar
níveis crescentes de risco de comunicação.

Legal / Conformidade - Proteger informações
trocadas com clientes e colegas. Seja
compatível com a regulamentação da
proteção de dados, que está se tornando mais
comum e usual em todo o mundo.

Investimentos / Finanças - Acesse e compartilhe
dados financeiros onde quer que esteja sem se
preocupar com vazamento de informações e
acesso não autorizado.

Projetos Estratégicos - O desenvolvimento de
produtos é caro, exige altos investimentos e
envolve inúmeros fornecedores, e também é
vital para o desenvolvimento da empresa. As
empresas não podem correr o risco de acesso a
dados não autorizados ou de exposição aos
concorrentes. A integridade dos dados e a
privacidade são obrigatórias para projetos
estratégicos.

PROJETADO PARA COMPARTILHAR SEU PERFIL
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Como certificar-se de que um produto é a

prova de hacking, a partir das ameaças

cibernéticas mais comuns e sofisticadas ao

redor dele? Além disso, como certificar-se

de que não é somente o Sistema

Operacional que é seguro, mas também

os aplicativos hospedados nele?

São questões difíceis de responder,

considerando que existem muitas

certificações de mercado e testes

governamentais disponíveis. A equipe da

Sikur decidiu buscar uma abordagem

diferente: contratando hackers para

quebrar seu dispositivo. Afinal, quando o

produto estiver pronto, quem tentará

quebrar?

Após dois meses de um programa de

“Bounty” muito profissional, alguns dos

hackers mais talentosos da HackerOne

tentaram extrair informações do

SIKURPhone, sem sucesso. Nós fizemos

alguns testes antes, mas este programa nos

ajudou a reforçar nossas melhores práticas

e a aprender novas técnicas, aprimorando

nossas habilidades e oferecendo o melhor

produto para nossos clientes.



OS DESAFIOS

O SIKURPHONE é um produto muito

maduro, principalmente quando se trata

de Comunicação Segura. Considerando

nosso foco nesses elementos, o que nos dá

uma ampla experiência no

desenvolvimento de tais produtos,

incorporar aqueles em um Smartphone

tornou nosso desafio um pouco mais leve,

mas não fácil.

A modificação de um sistema operacional

existente para torná-lo seguro também é

um desafio difícil. Isso ocorre porque outra

equipe conseguiu desenvolvê-lo tem

muitas outras coisas em suas mentes, como

usabilidade e um produto rico em recursos

e segurança em um nível de prioridade

mais baixa, e torna muito mais difícil

adicionar proteção posteriormente, como

uma caixa de proteção e microkernel

design, por exemplo.

Considerando que nós construímos o

sistema operacional Granite em cima do

Android, outro desafio é mantê-lo

evoluindo ao mesmo ritmo que o software

raiz desenvolve, atualizando-o com os

últimos patches e recursos de segurança.

Embora o sistema operacional Granite

tenha sido projetado para manter o

malware, o spyware e como longe, manter

o sistema operacional remendado

também é essencial, e nós fazemos o

nosso melhor para isso.

Construir um smartphone seguro é um

grande desafio, mas, como sabemos por

outros produtos de segurança, o mais

significativo é manter a segurança. A

segurança é um processo interminável e, à

medida que adicionamos recursos ao

produto - ou mesmo novos aplicativos - ele

potencialmente se torna um todo ou uma

falha para intrusões ou vazamento de

dados.

Manter todas as partes deste enigma

atualizado não é fácil, mas é um grande

desafio, o que mantém nossos cérebros

trabalhando sem esforço para estar à

frente de nossos concorrentes e oferecer o

melhor dispositivo de comunicação

seguro.
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O

HARDWARE

Pode parecer fácil obter um acordo com um fabricante de

hardware, vincular um sistema operacional mais algumas

aplicações de tendências e bingo! Você tem um smartphone

pronto para o mercado, certo? Errado, porque construir um

Smartphone significou muito trabalho árduo, e com o SIKURPHONE

não foi diferente.

Alguns podem perguntar por que o SIKURPHONE não é um hardware

de primeira linha, e a resposta é bastante simples: não é necessário.

Na verdade, esta é uma virtude, porque ter um dispositivo

funcionando satisfatoriamente para o seu propósito e, na maioria

das vezes, gerenciar operações criptográficas com um bom

desempenho, mantendo altos níveis de segurança, bem, é de fato

uma virtude.

O SIKURPHONE é um smartphone de nível médio baseado em

Qualcomm (veja mais detalhes na seção de especificações

técnicas) sem recursos de hardware exclusivos, mas a receita

secreta é toda sobre combinação de hardware e software, onde a

equipe de R&D do Sikur fez um ótimo trabalho.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

SIKURPhone SONYXZ1

HARDWARE

CPU: Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo)
GPU: Adreno 540
RAM: 4GB
Memory: 64GB

DISPLAY

5.2 – inch,  IPS LCD FHD HDR Display
Corning Gorilla Glass 5
1080 x 1920, 424 ppi density

CAMERA

Back: 19MP (f/2.0, 25mm, 1/2.3", 1.22 µm))
Front: 13MP (f/2.0, 22mm, 1/3")
Video: 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 
720p@960fps

PORTS & SENSORS

Audio out 3.5 mm jack
USB Type-C, 2.0

Accelerometer
Fingerprint Sensor
Gyro Sensor
Proximity
Barometer

CELLULAR & WIRELESS

GSM GPRS/EDGE (2G)
UMTS HSPA+ (3G)
LTE (4G) Cat16 with Gigabit-class speeds

POWER

Built-in rechargeable 2700 mAh
Qualcomm Quick Charge 3.0

CONNECTIVITY

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-
Fi Direct
NFC
A-GPS, A-Glonass, Beidou, Galileo
WiFi Miracast
Bluetooth® 5.0 wireless technology

0,3”
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

SIKURPhone SONYXA2

HARDWARE

CPU: Quad-Core (Qualcomm SDM630 
Snapdragon 630
GPU: Adreno 508
RAM: 3GB
Memory: 32GB

DISPLAY

5.2 – inch,  IPS LCD FHD HDR Display
Corning Gorilla Glass 4
1080 x 1920, 424 ppi density

CAMERA

Back: 13MP–BSI, Autofocus with LED Flash
Front: 5MP
Video Encoding/Recording FPS: 30

CELLULAR & WIRELESS

GSM GPRS/EDGE (2G)
UMTS HSPA+ (3G)
LTE (4G) Cat13/12

CONNECTIVITY

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-
Fi Direct
NFC
A-GPS, A-Glonass, Beidou, Galileo
WiFi Miracast
Bluetooth® 5.0 wireless technology

POWER

Built-in rechargeable 3300 mAh
Qualcomm Quick Charge 3.0

PORTS & SENSORS

Audio out 3.5 mm jack
USB Type-C, 2.0

Accelerometer
Fingerprint Sensor
Compass
Proximity

0,4”



O

SOFTWARE

O SIKURPHONE é, de fato, um pacote de hardware / software muito bem desenvolvido,

feito na própria empresa pela Sikur. Esta combinação permite uma ampla gama de

possibilidades de personalização e, o mais importante, para adições de segurança e

bloqueio.

Começando com o Sistema Operacional, o SIKURPHONE vem do Android 5.1, mas, devido

a um considerável conjunto de modificações que visam a segurança, este nome da versão

bifurcada mudou para o sistema operacional Granite.

O arranque seguro, com uma assinatura digital, bloqueia qualquer possibilidade de

roteamento ou alteração do sistema operacional e substituição. Sem acesso ADB, o

Granite OS fecha suas portas para uma grande quantidade de malware, spyware e pragas

semelhantes.

O ecossistema de aplicativos, independentemente do Android, do iOS ou de qualquer

outra plataforma, provou ser uma fonte notável de soluções, onde o usuário pode

encontrar aplicativos para quase todos os tipos e objetivos, mas também pode ser uma

fonte de problemas. Permitir o acesso ao Google Play ou a qualquer outra fonte ou

aplicativos não confiáveis em um sistema Android regular transforma o dispositivo em um

tipo de roleta russa, onde cada instalação da Aplicação pode ser ou não uma pitada de

dados ou algo pior. Com base nessa suposição, o SIKURPHONE não permite qualquer

instalação de aplicativo do usuário, não importa que seja de uma App Store, de um único

arquivo .apk ou mesmo clicando em um link da web mal-intencionado. Nenhuma

instalação de aplicativos, o que torna o dispositivo muito mais seguro, e não apenas um

usuário de aviso de pop-up do sistema que instalar uma determinada aplicação pode ser

perigoso.
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▪ Enviar mensagens

▪ Enviar mensagens com data de validade

▪ Receba mensagens

▪ Notificações antecipadas

▪ Respondendo a mensagens

▪ Responda a todos

▪ Outbox

▪ Mensagens Recebendo Alerta

▪ Status de entrega

▪ Leia o status

▪ Esboço, projeto

Mensagens
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▪ Ver todos os contatos

▪ Eliminar contato 

adicionado

▪ Ver grupos

▪ Ver conversas recentes

▪ Notificações de bate-

papo

▪ Enviar mensagens

▪ Excluir mensagens

▪ Enviar Imagem

▪ Enviar contato

▪ Criar grupo

▪ Renomear grupo

▪ Gerenciar grupo

▪ Adicione participantes

▪ Definir administradores

▪ Eliminar participantes

▪ Deixar o Grupo

▪ Pesquisar na lista de 

contatos por nome

▪ Adicionar contato

▪ Pesquisar contato por nome

▪ Pesquisar contato por email

▪ Pesquisar contato por 

Empresa

▪ Procure o contato do 

telefone

▪ Enviar convite

▪ Aceitar convite

▪ Rejeitar o convite

CHAT
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▪ Enviar mensagens de áudio

▪ Fazer chamada de áudio

▪ Fazer chamada de conferência

▪ Fazer vídeo chamada

▪ Fazer Vídeoconferência

▪ Histórico de chamadas recebidas

▪ Histórico de chamadas de saída

▪ Excluir histórico de chamadas

VOZ/ VIDEO
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▪ Abrir documentos (qualquer extensão)

▪ Envio anexo em mensagens

▪ Acesse documentos (na nuvem)

DOCUMENTOS
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BROWSER

▪ Browser Seguro

▪ Proteção contra malware e vírus

▪ Sandboxing

▪ Filtragem de URLs

▪ Proteção de download

▪ Proteção de rastreamento

▪ Priorização de SSL
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CARTEIRA SEGURA 

DE CRIPTOMOEDA

▪ Armazenamento Seguro de criptomoeda

▪ Proteção contra:

▪ Roubo

▪ Vírus

▪ Problemas de implementação

▪ Ataques known plaintext crib

▪ Notícias de + 5.000 fontes

▪ Cotação de até 100 cryptomoedas

▪ Cotação das principais Bolsas de Valores 
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MOBILE APPS

▪ E-mail corporativo

▪ Calculadora

▪ Notas

▪ Calendário

▪ Relógio

▪ Câmera

▪ Galeria

▪ Lanterna

▪ Secure O.T.A Update (Over the air Updates)
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▪ Editar nome para exibição

▪ Adicionar foto de perfil

▪ Editar e-mail

▪ Estatísticas de uso

▪ Número da versão

▪ Editar duração do histórico de bate-papo

▪ Ativar / desativar notificações

CONFIGURAÇÕES
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COMPARATIVO 

SIKURPhone X 

SIKURPlatform7
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FEATURES
SIKUR 

PLATFORM
SIKURPHONE

Envio de mensagens YES YES

Envio de mensagens

com data de 

expiração
YES YES

Recebimento de 

mensagens
YES YES

Encaminhamento de 

mensagens
YES YES

Responder as 

mensagens individual
YES YES

Responder para 

todos
YES YES

Salvar Rascunho YES YES

FEATURES
SIKUR 

PLATFORM
SIKURPHONE

Recebimento de 

alerta de mensagens
YES YES

Status de entrega YES YES

Status de leitura YES YES

Anexar arquivos do 

dispositivo
YES YES

Anexar arquivos da 

Nuvem do Sikur
YES YES

Outbox YES YES

Abrir arquivos (várias 

extensoes)
YES YES

TABELA COMPARATIVA DE FEATURES - MENSAGENS
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FEATURES
SIKUR 

PLATFORM
SIKURPHONE

Visualizar Contatos YES YES

Visualizar contatos

online
YES YES

Visualizar Grupos YES YES

Visualizar recentes 

conversas
YES YES

Notificações YES YES

Enviar mensagens YES YES

Receber 

mensagens
YES YES

Deletas mensagens YES YES

Upload arquivos do 

dispositivo
YES YES

FEATURES
SIKUR 

PLATFORM
SIKURPHONE

Enviar mensagens 

de audio
YES YES

Enviar contatos YES YES

Criar grupos YES YES

Renomear grupos YES YES

Gerenciar grupos YES YES

Adicionar 

participantes
YES YES

Definir administrador YES YES

Deletar 

participantes
YES YES

Deixar o grupo YES YES

Upload arquivos da 

Nuvem do Sikur
YES YES

TABELA COMPARATIVA DE FEATURES - CHAT
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FEATURES SIKUR PLATFORM SIKURPHONE

Chamada segura YES YES

Chamada regular (SIM 

card)
NO YES

AudioConferencia YES YES

Videocall YES YES

Videoconference YES YES

Enviar e receber SMS NO YES

Mudo YES YES

Viva-voz YES YES

Desabilitar câmera YES YES

Aumentar Volume YES YES

Baixar Volume YES YES

TABELA COMPARATIVA FEATURES – VOZ E VÍDEO
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FEATURES SIKUR PLATFORM SIKURPHONE

Criar documentos

(".doc" and ".xml")
YES NO

Compartilhar 

documentos 

(qualquer extensão)

YES YES

Visualizar documentos YES YES

Visualizar modificação 

histórico
NO NO

Salvar documento no 

dispositivo
YES YES

Criar pastas YES YES

Compartilhar pastas YES YES

TABELA COMPARATIVA FEATURES - DOCUMENTOS
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TABELA COMPARATIVA FEATURES - CONFIGURAÇÕES

FEATURES
SIKUR 

PLATFORM
SIKURPHONE

Editar nome no 

display
YES YES

Adicionar foto no 

perfil
YES YES

Editar e-mail YES YES

Estatística de uso YES YES

Ver numero da versão YES YES

Editar o tema YES YES

Editar numero do 

telefone
YES YES

Mudar senha YES YES

Deletar licença do 

usuário
YES YES

FEATURES
SIKUR 

PLATFORM
SIKURPHONE

Busca de contatos

por nome
YES YES

Busca de contatos 

por e-mail
YES YES

Busca de contatos 

por Companhia
YES YES

Busca de contatos

por número
YES YES

Adiciona contatos YES YES

Deletar contatos YES YES

Enviar convite YES YES

Aceitar convites YES YES

Rejeitar convites YES YES
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TABELA COMPARATIVA FEATURES - SEGURANÇA

FEATURES
SIKUR 

PLATFORM
SIKURPHONE

Criptografia Simétrica YES YES

Criptografia 

Assimétrica
YES YES

Função Scrambling YES YES

PBKDF YES YES

Sistema Operacional 

dedicado
NO YES

Proteção de Key 

logger
NO YES

Proteção contra Virus NO YES

Remote Wipe NO YES

Hardened hardware NO YES

Sistema Anti-roubo NO YES

Proteção contra 

acesso remoto
NO YES
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CONCLUSÃO

As informações da empresa nunca foram

tão valiosas. Nós ouvimos continuamente

que milhares de organizações são vítimas

de roubo de informações, o que pode

representar o risco de ter problemas de

credibilidade, perda de ativos e valor de

mercado, além de ter a possibilidade de

ser adiada devido aos regulamentos

vigentes.

O Sikur fornece uma maneira fácil de obter

suas informações adequadamente

criptografadas sem a necessidade de

sistemas complicados ou hardware

dedicado. Um sistema multiplataforma,

projetado para usabilidade, fora da caixa.

Isso nunca foi tão fácil ter a segurança

com tranquilidade usando o mesmo

produto.

Sikur
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Confidential

Rodrigo: 41 98753.1616 | Iran: 41 99101.5101 |  +55 41 3029.0800
 ECC ID: DA9900 |  BBM: D8E4376C | blindado@protectphoneplus.com
www.protectphoneplus.com

A PROTECTPHONE PLUS nasceu da necessidade de uma comunicação realmente segura entre 
smartphones. É incontestável o fato de que para hackers e criminosos, invadir e roubar informações 
de qualquer dispositivo, é uma tarefa comum e sem grandes dificuldades. Nos equivocamos ao 
imaginar que estamos imunes a isso e que essas situações acontecem apenas em órgãos 
governamentais ou com políticos de alto escalão. A ameaça é real e está mais próxima do que 
parece.

Entendemos a carência desse mercado e trouxemos ao Brasil junto com a SIKUR, um conjunto de 
soluções que irão prover ao usuário a experiência de uma comunicação com segurança sem 
paralelos.




