
SEGURANÇA EM PLUGINS E TEMAS 
UMA QUESTÃO DE DETALHES
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Afinal de contas, o WordPress é seguro?
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Bom, a verdade é que depende…
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O WordPress é super seguro.  
São 16 anos de desenvolvimento ativo de uma 

comunidade enorme de desenvolvedores do mundo 
todo.
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A sua instalação do WordPress, no entanto, pode 
não ser tão segura assim… 

Você provavelmente não está apenas usando o 
WordPress em si, mas tem instalada uma lista 

considerável de plugins para adicionar funcionalidades 
extras.
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A corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco… 
E cada novo plugin instalado representa um novo 

elo nessa corrente. 
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Senta que lá vem história…
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Senta que lá vem história…
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Senta que lá vem história…
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Esses usuários foram vítimas da uma 
vulnerabilidade de dia zero 

Uma vulnerabilidade de dia zero ocorre quando um 
ponto fraco de um software é descoberto e aproveitado 

por usuários antes que os desenvolvedores tenham 
tempo de corrigir a falha que causou a vulnerabilidade.
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Mais em: https://www.kaspersky.com.br/resource-center/definitions/zero-day-exploit

https://www.kaspersky.com.br/resource-center/definitions/zero-day-exploit


E qual era a vulnerabilidade em questão?
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Esse pequeno trecho contém uma falha grave, 
porém muito comum…
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Isso mesmo, amigos, is_admin() não checa se um 
usuário é administrador 😱
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Tudo que o exploiter precisa fazer, então, é mandar uma request 
para a /wp-admin para sobrescrever as configurações do plugin, 

injetando código malicioso
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Mais em: https://www.wordfence.com/blog/2019/03/social-warfare-plugin-zero-day-details-and-attack-data/

https://www.wordfence.com/blog/2019/03/social-warfare-plugin-zero-day-details-and-attack-data/


Desde então, inúmeras vulnerabilidades similares 
foram descobertas em plugins com dezenas de 

milhares de instalações ativas.  
Exemplos: Yellow Pencil, WP Easy SMTP etc.
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Mais em: https://www.wordfence.com/blog/2019/04/zero-day-vulnerability-in-yellow-pencil-visual-theme-customizer-exploited-in-the-wild/

https://www.wordfence.com/blog/2019/04/zero-day-vulnerability-in-yellow-pencil-visual-theme-customizer-exploited-in-the-wild/


De quem é a responsabilidade?
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Na minha opinião, existe uma responsabilidade 
compartilhada entre desenvolvedores e usuários 
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O surgimento de bugs e vulnerabilidades é uma parte 
inerente do processo de desenvolvimento de software. É 

inevitável. 

No entanto, é responsabilidade do desenvolvedor corrigir 
esses problemas da maneira mais rápida possível. 
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Por outro lado, de nada adianta que os 
desenvolvedores liberem patches que corrijam os 
problemas se os usuários não mantiverem seus 

plugins e temas atualizados
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Resumão: 
Evitando problemas como desenvolvedor de 

Plugins e Temas
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1. Não se deixe enganar pelo nome de algumas funções. 

Como vimos no exemplo da is_admin(), não é seguro assumir 
que uma função faz algo baseado apenas no seu nome, 
especialmente quando desenvolvendo para WordPress. 
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2. Sempre se certifique que o usuário tem as permissões 
corretas antes de realizar algo crítico 

A função correta, nesse caso, é a 
current_user_can(‘capacidade’), onde capacidade é o nível 

de acesso necessário (para admins, manage_options 
costuma ser usado)
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3. Se informe sobre a forma correta de escapar 
conteúdo do Banco de Dados no HTML 

Ao invés de usar echos, use as funções de escape 
do WordPress, como esc_url, esc_html etc
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Mais em: https://developer.wordpress.org/themes/theme-security/data-sanitization-escaping/

https://developer.wordpress.org/themes/theme-security/data-sanitization-escaping/


Resumão: 
Evitando problemas como Usuário

�28



1. Certifique-se que tanto o WordPress quanto 
seus plugins e temas estejam atualizados. 

Isso garante que você tenha os últimos patches de 
segurança instalados e possíveis correções de 

vulnerabilidades graves.
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2. Não instale plugins que não estejam sendo 
ativamente mantidos
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3. Só mantenha instalados plugins que realmente 
estão em uso 

Mesmo que um plugin esteja desativado, ele ainda 
pode abrir portas para alguma vulnerabilidade.
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4. Jamais instale versões nulled de plugins pagos 

Versões nulled disponibilizadas gratuitamente em 
sites de download frequentemente contêm 

modificações que injetam backdoors e outras 
vulnerabilidades no seu site.
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5. Se mantenha informado! 

Blogs para acompanhar: 

WordFence - https://www.wordfence.com/blog 
Sucuri - https://blog.sucuri.net/ 

WP Tavern - https://wptavern.com/
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Valeu! 🤙

Arindo Duque 
WP Ultimo 

wpultimo.com 

Email: 
arindo@wpultimo.com

http://wpultimo.com
mailto:arindo@wpultimo.com

