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RESUMO: Com o avanço tecnológico as informações passaram a ser automatizadas, 
tanto no serviço público quanto no privado. Sendo fundamentais para todas as 
empresas, foi necessário desenvolver mecanismos de proteção dos dados gerados, 
a fim de que houvesse a garantia de um sistema seguro, confiável e íntegro, pois as 
corporações estão vulneráveis a ataques e ameaças cibernéticas. Existe um série de 
mecanismos e ferramentas de segurança, que visam auxiliar na proteção dessas 
informações. O objetivo dessa pesquisa é abordar a segurança da informação em 
redes corporativas, os riscos, ameaças e vulnerabilidades mais frequentes e os 
mecanismos e ferramentas de proteção disponíveis. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica, que utilizou o método descritivo, com abordagem qualitativa e como 
técnica de análise de dados foi usada a análise de conteúdo. Espera-se que os 
resultados obtidos nessa pesquisa confirmem que a segurança da informação é 
essencial para garantir a confiabilidade, o sigilo e a integridade da empresa, devendo 
ser atualizada na mesma velocidade que são criadas novas ameaças e que um dos 
principais pontos falhos está no próprio usuário e no profissional. 
 
Palavras-chave: Segurança da Informação. Redes. Ameaças. Mecanismos e 

Ferramentas de Segurança. 
 
ABSTRACT: With technological advances, information has become automated, both 
in the public and private sectors. Being fundamental for all companies, it was 
necessary to develop mechanisms to protect the generated data, in order to guarantee 
a safe, reliable and healthy system, as corporations are vulnerable to cyber attacks 
and threats. There are a number of security mechanisms and tools that aim to help 
protect this information. The purpose of this research is to address information security 
in corporate networks, the most frequent risks, threats and vulnerabilities and the 
protection mechanisms and tools available. This is a bibliographic research, which 
used the descriptive method, with a qualitative approach and as a data analysis 
technique, content analysis was used. The results obtained in this research are 
expected to confirm that information security is essential to ensure the reliability, 
confidentiality and integrity of the company, and should be updated at the same speed 
as new threats are created and that one of the main flaws is in the user and 
professional. 
 
Keywords: Information Security. Networks. Threats. Security Mechanisms and Tools.
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E-mail: alviegas@gmail.com 



11 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

As últimas décadas proporcionaram um crescimento tecnológico, levando a 

uma expansão no uso de computadores em ambientes corporativos e, 

consequentemente, um aumento de redes de internet, o que permitiu maior agilidade, 

conforto e satisfação, como afirma Carlos Cruz (2017). Com isso, as informações 

armazenadas pelas empresas deixaram de ser físicas e passaram a ser digitais, 

automatizadas. Disso decorreu que as grandes corporações tornarem-se alvos fáceis 

de ataques cibernéticos. 

Apesar das inegáveis benesses adquiridas pelas empresas, através das redes 

de internet no ambiente de trabalho, essa também trouxe uma grande preocupação 

com a segurança da informação que se tornou uma importante ferramenta, pois a 

quebra de confiabilidade ou uma análise equivocada das informações, pode ser uma 

grande arma contra as corporações, quando utilizadas indevidamente. Com todas as 

vantagens inimagináveis que a tecnologia e sistemas da informação trouxeram para 

as organizações, vieram novas e devastadoras ameaças que poderiam levar uma 

empresa à falência (SOUTH KOREAN, 2017). 

Ao longo dos anos tem-se visto diversos exemplos de ameaças, riscos e 

vulnerabilidades de redes de internet em grandes corporações que assustaram o 

mundo. No ano de 2013, por exemplo, um dos maiores gerenciadores de e-mail do 

mundo, o Yahoo, teve o maior vazamento de dados da história, dando conta de que 

mais de 1 bilhão de contas de seus usuários tiveram seus dados roubados 

(COMPUTERWORLD, 2016, apud ZANELA, 2017).  De acordo com Landim (2014), 

nesse mesmo ano, o aplicativo Snapchat também sofreu uma invasão e mais de 4,6 

milhões de usuários tiveram os números de seus celulares e localização divulgados, 

sem permissão. 

Como informa Demartini (2019), um dos mais recentes casos de vazamento de 

dados e informações em grandes corporações foi os 267 milhões de usuários do 

Facebook em dezembro de 2019. Especialistas da Comparitech descobriram que, 

durante o período de duas semanas, o vazamento ficou disponível. Demartini (2019) 

ainda esclarece que, de acordo com o pesquisador em segurança Bob Diachenko, 
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não foi uma brecha na plataforma, mas sim uma ação de hackers que estavam 

afixados no Vietnã.  

Essas vulnerabilidades das empresas, que as deixam em frequentes riscos e 

ameaças, não são exclusividade de grandes corporações. Desde o cidadão comum 

até pequenas, médias ou grandes empresas, podem estar vulneráveis às ameaças e 

riscos constantes na internet. Em pesquisa publicada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2017, revelou-se que 69,8% da população 

brasileira tinha conexão com a internet. Número este que, muito provavelmente, 

aumentou ainda mais no decorrer destes três anos (SILVA, 2018). 

O papel da informática como parte do processo de negócios de qualquer 

organização pode ser verificado pelo aumento dos investimentos realizados na área 

de Tecnologia da Informação (TI). Segundo Fernanda Cruz (2018, no ano de 2018, o 

Brasil investiu 38 bilhões de dólares, o que o colocou em 9º lugar no mundo em 

investimentos em TI. Todo esse investimento ocorre, porque a segurança da 

informação preserva as informações e os dados da empresa e garante a integridade, 

a confidencialidade e a autenticidade, que são os três pilares que sustentam a 

informação. 

Nesse trabalho pretende-se abordar conceitos e princípios básicos da 

Segurança da Informação em redes corporativas e como as ameaças e riscos 

frequentes na internet, trazem à tona as vulnerabilidades da empresa e quais os 

pontos falhos que devem ser corrigidos para evitar maiores danos. 

 

2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

O presente artigo tem como objetivo geral abordar a segurança da informação 

em redes corporativas, os riscos, ameaças e vulnerabilidades mais frequentes e os 

mecanismos e ferramentas de proteção disponíveis. A pergunta-problema que norteia 

esse estudo é a seguinte: quais os riscos, ameaças e vulnerabilidades mais 

frequentes e os mecanismos e ferramentas disponíveis para segurança da 

informação, em redes corporativas? 
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Para responder a esse questionamento a pesquisa discorreu nos seguintes 

objetivos específicos: abordar a segurança da informação; identificar os principais 

tipos de ataques cibernéticos; analisar os pontos falhos; analisar as formas de controle 

(Política de Segurança e sua implementação, Auditoria); discorrer sobre os riscos, 

ameaças e vulnerabilidades mais frequentes nas empresas. 

Levantou-se as seguintes hipóteses: 1) A segurança da informação em redes 

corporativas é fundamental para garantir a confiabilidade, a integridade e a 

disponibilidade; 2) A segurança da informação é essencial para proteger os dados 

sigilosos da corporação e auxiliar nas estratégias de gestão; 3) Um dos principais 

pontos falhos para a segurança da informação são os usuários dos computadores da 

rede. 

Optou-se por uma pesquisa bibliográfica, onde foram utilizados os seguintes 

descritores: Segurança da Informação x Redes x Ataques cibernéticos x 

Cibersegurança x Política de Segurança da Informação x Mecanismos e Ferramentas 

de Segurança da Informação x Auditoria. A pesquisa foi realizada em dois idiomas: 

português e inglês. As fontes utilizadas foram livros, artigos, teses, dissertações, 

artigos de jornais e revistas online, que traziam algum desses descritores.  

Foram pesquisados em bibliotecas online, como: Scientific Electronic Library 

Online – SciELo, do Centro Univesitário CESMAC, da Pontifícia Universidade de São 

Paulo, da Universidade Católica de São Paulo – USP, da Universidade Federal do 

Ceará, da Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Caxias 

do Sul, da FUMEC; em sites, como: sites official do Governo Federal, CanalTech, 

TechMundo, CSO Magazine; em jornais e revistas eletrônicos, como: Revista online 

Ditigital Security, Reuters, Tecnology News, Revista Tecnológica da Fatec Americana, 

Journal of Computer Science and Mobile Computing, Jornal online AgênciaBrasil, 

dentre outros. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, que utilizou 

como método de análise dos dados coletados, a análise de conteúdo.  
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3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

O aumento do uso de tecnologia por corporações, devido ao crescimento da 

competitividade, provocada pelo avanço da globalização em todo o mundo, fez surgir 

a necessidade de uma comunicação mais ágil entre si, interna e externamente. A troca 

de informações diversas, desde estoques e fornecededores, até as mais sigilosas 

sobre a empresa, trouxe a necessidade de um aprimoramento tecnológico e maior 

segurança digital, pois concomitantemente às benesses que a teconologia oferece, 

também vieram os riscos e ameaças cibernéticas que demonstraram a vunerabilidade 

dos sistemas de segurança (CRUZ, 2018). 

Conforme explica Gustavo Zucheratto (2019), a informação é fundamental para 

as empresas, sendo assim as mesmas têm a necessidade de trocar informações, 

tendo em vista a importância de estar atualizado às novas ameaças e métodos de 

ataque que surgem diariamente, pois no envio informações sigilosas podem ser 

roubados ou cair em mãos erradas. Por isso, a segurança da informação visa auxiliar 

na confidencialidade e na integridade da informação.  

Existem diversos e diferentes tipos de ataques cibernéticos que podem ser 

enviados pela rede. Conhecer os mecanismos de segurança utilizados aumenta a 

possibilidade da escolha de uma proteção mais apropriada. A necessidade de 

segurança, portanto, transcende a produtividade e a funcionalidade, mesmo que 

tragam uma significativa vantagem competitiva já que a falta de segurança pode 

resultar em prejuízos para empresas e usuários e ainda prejudicar novas 

oportunidades de negócios.  

Isso ocorre porque os ativos da empresa são seu bem mais valioso e, dessa 

forma, os proprietários buscar maior controle, investindo em segurança da informação, 

a fim de reduzir as vulnerabilidades e minimizar os riscos e ameaças que esses ativos 

da empresa sofrem continuamente.  

A Figura 1 demonstra esse esquema de proteção que as empresas buscam ter 

e suas motivações: 
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FIGURA 1 – Esquema de Proteção dos Ativos da Empresa que compõem a 
Segurança da Informação 

 
FONTE: Retirado de SCHROEDER, 2017. 

 

A Figura 1 retrata esse ciclo de proteção contínua que é fruto de um esforço 

por maior segurança: novos ataques resultam em novas formas de proteção que, por 

sua vez, levam ao desenvolvimento de outras novas e mais sofisticadas técnicas de 

ataque. Essas, muitas vezes usam técnicas diferentes para cobrir suas pegadas, 

cooperação entre hackers e criatividade dificultam ainda mais a defesa. Assim, é 

fundamental que as corporações definam uma estrutura que se adeque melhor a 

realidade de sua empresa, a fim de fazer o treinamento necessário para que seus 

colaboradores compreendam que a informação e os dados da organização são um 

bem, cujo valor pode ser inestimável e, portanto, deve igualmente ser protegido 

(ZECHERATTO, 2019).  

Não por outra razão, em 2018 houve um crescimento de cerca de 12% em 

investimentos em cibersegurança. O número de empresas que buscam o serviço de 

proteção digital está em crescimento expressivo, a cada ano. Isso se deve, porque 

“onde há tecnologia, há vulnerabilidades e um potencial alvo de hackers” 

(ZUCHERATTO, 2019)3. Por essa razão, a busca pela segurança da informação deve 

andar lado a lado com o desenvolvimento tecnológico. 

                                            
3 Comentário feito por Frederico Tostes, Country Manager no Fortinet Brasil, em entrevista dada à 
Revista online Digital Security em 30 de julho de 2019. 
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Segundo Monale Gaigole (2015), a segurança da informação também está 

intrinsecamente ligada à tomada de decisões de uma empresa. Isso se deve, porque 

os principais negócios da corporação depende da internet, portanto precisa de um 

Sistema de informação seguro e confiável. Quando se fala em proteger o Sistema de 

informação de uma empresa, não se trata apenas do computador, mas de toda a rede. 

Esse capítulo traz as informações básicas sobre segurança da informação em 

redes corporativas, conceitos e princípios básicos, os ataques cibernéticos mais 

frequentes, as ameaças e riscos, as vulnerabilidades da rede, principais problemas 

de segurança, política de segurança da informação e os principais pontos falhos. 

 

3.1 Conceitos Básicos  

A informação “é um ativo de grande valor e importância para a empresa”, por 

isso deve estar adequadamente protegida (FONTES, 2006, n.p apud ZANELLA, 2017, 

p. 18). Já para Michele Galvão (2015), a Segurança da Informação (SI) tem como 

objetivo “a proteção dos sistemas contra a alteração e invasão dos dados por pessoas 

não autorizadas”, devendo prevenir, detector, prever, documentar as ameaças 

encontradas a seus dados e processamento (GALVÃO, 2015). 

A Segurança da Informação pode ser definida da seguinte forma: 

[…] um conjunto de orientações, normas, procedimentos, políticas e demais 
ações que têm por objetivo proteger o recurso informação, possibilitando que 
o negócio da organização seja realizado e a sua missão seja alcançada 
(FONTES, 2006 apud SANTOS; SOARES, 2019). 

 

A SI é uma ferramenta criada para proteger as informações e os dados da 

corporação, contribuindo assim para o crescimento dos negócios da empresa. Para 

Sêmola (2014 apud SANTOS; SOARES, 2019), “podemos definir segurança da 

informação como uma área de conhecimento dedicada à proteção de ativos da 

informação contra acessos não autorizados, alterações indevidas ou sua 

indisponibilidade”. 

Importa conhecer os princípios básicos da segurança da informação. 
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3.2 Princípios Básicos  

Classificam-se a Segurança da Informação em quatro métodos: técnicas, 

conceitos, procedimentos e mapeamentos, que servem para gerenciar as informações 

e auxiliar no desenvolvimento de um planejamento interno, capaz de garantir a 

proteção dos dados da empresa. Dentre esses métodos, o presente estudo destaca 

três: confiabilidade, integridade e disponibilidade. São eles os princípios básicos que 

norteiam a SI (ZANELLA, 2017), representados na Figura 2, a seguir transcrita: 

 
FIGURA 2 – Princípios Básicos da Segurança da Informação 

Fonte: Retirado de OLIVEIRA, 2019. 
 

 

Representados pela sigla CIA, originada do inglês Confidentiality, Integrity and 

Availability, esses princípios garantem o sucesso de qualquer Sistema de Segurança. 

Santos e Soares (2017), assim os define: 

a) Confidencialidade: garantir que somente pessoas autorizadas dentro da 
empresa tenham acesso à informação; 
b) Integridade: garantir que a informação se mantenha íntegra, ou seja, que 
não tenha sido alterada em nenhum estágio, propositalmente ou não; 
c) Disponibilidade: garantir que a informação esteja disponível no momento 
em que a empresa precise para as atividades de seus colaboradores (grifo 
nosso). 
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O acesso a informação deve ser exclusivo daquele que efetivamente necessite 

dela e desde que tenha permissão, autorização de acesso e uso dentro da empresa. 

Como explica Michele Galvão (2015), “a confidencialidade representa a garantia que 

a informação estará acessível somente para a pessoa autorizada”, evitando assim a 

violação de privacidade por alguém não autorizado. 

O segundo princípio, a integridade, deve garantir que a informação ou 

mensagem transmitida não sejam alteradas por terceiros, ainda que acidentalmente. 

Portanto, a integridade visa “garantir que as informações armazenadas estejam 

corretas, verdadeiras, e não sofram nenhum tipo de alteração e violação. É a garantia 

de que os dados armazenados coincidem com os incluídos” (GALVÃO, 2015),  

O último princípio em destaque nesse estudo é a disponibilidade, que Tatieli 

Zanella (2017), assim explica: “é a garantia de que os usuários autorizados tenham 

acesso a informações e ativos associados quando necessário”. Já para Galvão 

(2015), a disponibilidade “é a garantia de que, quando as pessoas autorizadas 

solicitarem alguma informação, estas estejam disponíveis.” 

Dessa forma, as informações e dados sigilosos da corporação podem estar 

acessíveis de forma segura, sempre que for solicitado por pessoa autorizada. 

Inobstante existam outros princípios que aparecem em algumas literaturas, incluindo 

autenticidade e legalidade, que trata dos aspectos legais da SI, a maioria dos textos 

encontrados abordam, precipuamente, esses três princípios básicos aqui citados. 

 

3.3 Função do Departamento de Segurança da Informação de uma Empresa 

A principal função do Departamento de Segurança da Informação de uma 

Empresa é proteger as informações e os dados que passam pela rede ou que lá ficam 

armazenados e não apenas os ativos físicos, mas também os tecnológicos. Faz parte 

desse departamento o Controle Administrativo da SI, onde são elaborados os demais 

controles (físico, tecnológico ou lógico), devendo elaborar e preocupar-se com a 

Política de Segurança da Informação da empresa. Esse departamento também cuida 

do treinamento dos colaboradores para melhor manuseamento dos aparelhos, bem 

como das senhas e softwares utilizados. 

 […] o departamento de segurança da informação contribui com a proteção 
da rede com conhecimentos únicos de ameaças, analytics, gestão de 
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riscos e proteção da privacidade, algo que é feito de maneira separada da 
TI, tanto em termos de adequação quanto em termos de objetividade (SAIBA 
PORQUE…, 2020). 

 

Normalmente, a empresa mantém o(s) mesmo(s) profissional(ais) atuando 

tanto na TI quanto no departamento de segurança da informação, porém o ideal é que 

eles sejam independentes entre si, embora atuando em parceria, visto que suas 

funções são diferentes. O papel da TI na segurança da informação é extremamente 

importante, por isso a relação entre o departamento de segurança da informação e a 

TI deve ser grande. Enquanto a TI busca implantar plataformas de tecnologia e 

ferramentas para melhorar o desempenho dos negócios da empresa, o departamento 

de segurança da informação visa gerenciar essas tecnologias, priorizando a “proteção 

da privacidade dos dados” (SAIBA PORQUE..., 2020). 

O departamento de Segurança da Informação de uma corporação também 

deve buscar atualização para defender a empresa de ataques cibernéticos, malwares, 

invasões. Portanto, cabe a este departamento elaborar e implantar uma Política de 

Segurança da Informação que mais se adeque à realidade da empresa, levando em 

consideração o número de funcionários com acesso à rede, o tipo de negócio da 

empresa. 

 

3.4 Ataques Cibernéticos: Hackers, Crackers  

Informação é um dos ativos mais valiosos de uma companhia, um capital 

intangível que lhe ajuda a competir no mercado, a aprender os hábitos de clientes e 

consumidores e a guiar o direcionamento da sua estratégia a fim de aumentar a sua 

rentabilidade. No entanto, empresas grandes e pequenas sofrem constantemente com 

hackers externos e corrupção interna.  

Jessica Bortot (2017) explica que, nas últimas décadas, os ataques de hackers 

têm se tornado cada vez mais agressivos, de tal modo que a agência de combate ao 

crime americana, Federal Bureau of Investigation (FBI), classifica os crimes 

cibernéticos como uma das suas mais altas prioridades. Entenda-se por hacker a 

“pessoa que tenta acessar sistemas sem autorização, usando técnicas próprias ou 
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não, para que tenha acesso a determinado ambiente para proveito próprio ou de 

terceiros” (COSTA; PEREIRA; SOUZA, 2011). 

Tanto hackers quanto crackers podem ser extremamente prejudiciais para as 

empresa, porém há um tipo de hacker que é utilizado para melhorar a segurança da 

informação das corporações. Estão definidos da seguinte forma: 

 

FIGURA 3 – Tipos de Hackers 

 
FONTE: Retirado de TIPOS DE HACKERS..., 2016, do site 

http://informaticasaraimartinez.blogspot.com/p/tipos-de-hacker.html 

 

A Figura 3 expõe os três tipos de hackers existente: 1) White Hats ou Hackers 

Brancos, são aqueles que defendem a liberdade de informação segundo sua própria 

ética; 2) Black Hats ou Hackers Negros, são aqueles que interrompem sistemas de 

informáticas para roubar suas informações; e 3) Blue Hackers, são aqueles que 

aplicam todo seu conhecimento a serviço das autoridades (TIPOS DE HACKERS..., 

2016). 

Porém, além dos hackers também existem os crackers, esses são especialistas 

na prática de diversos tipos de crimes cibernéticos, e são classificados da seguinte 

forma: 

 

 

http://informaticasaraimartinez.blogspot.com/p/tipos-de-hacker.html
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FIGURA 4 – Tipos de Cracker 

 
FONTE: Retirado de QUANTOS TIPOS..., 2019, do site 
https://www.perallis.com.br/news/os-tipos-de-crackers. 

 

A Figura 4 descreve os quatro tipos de crackers diferentes que existem, sendo 

eles: 1) Hacktivist, são responsáveis pela queda de sites de governos e diversos 

órgãos e empresas multinacionais e suas motivações são ideológicas; 2) Script 

Cracker, se utilizam de ferramentas prontas para invadir sites importantes, com o 

objetivo de tirá-los do ar ou modificar suas páginas inciais; 3) Black Hat, esses são 

especialistas em criar vírus e malwares para invadir computadores, a fim de roubar 

senhas de bancos e outros dados confidenciais; e 4) Cyber Terrorist, esses são os 

mais perigosos, pois são especialistas na prática de atos terroristas, por motivos 

políticos ou religiosos, visando provocar danos em sistemas importantes (QUANTOS 

TIPOS..., 2019). 

Pode-se dizer que há duas principais categorias de ataques: Passivo, “quando 

um  invasor intercepta dados que trafegam pela rede” e Ativo, quando “um invasor 

inicia comandos para interromper o funcionamento normal da rede”. Diante de um 

ataque, um bom sistema de segurança da informação deve “ser capaz de limitar os 

danos e recuperar-se rapidamente” (GAIGOLE, 2015).  

Há ainda outros tipos de ataques que estão descritos na Tabela 1, relacionada 

a seguir: 

 

https://www.perallis.com.br/news/os-tipos-de-crackers
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TABELA 1 – Tipos de Ataques Cibernéticos 
Tipos de Ataques Descrição 

Passive  Um ataque passivo monitora o tráfego não 
criptografado e procura senhas em texto não 
criptografado e informações confidenciais que 
pode ser usado em outros tipos de ataques. O 
monitoramento e escuta do canal de 
comunicação por invasores não autorizados são 
conhecidos como ataque passivo. 

Active  Ataques ativos incluem tentativas de contornar 
ou interromper os recursos de proteção, 
introduzir código malicioso e roubar ou modificar 
informações. Os invasores não autorizados 
monitoram, escutam e modificam o fluxo de 
dados no canal de comunicação. Isso pode ser 
feito através de furtividade, vírus, worms ou 
cavalos de Tróia. 

Distributed  Um ataque distribuído exige que o adversário 
introduza um código, como um cavalo de Tróia 
ou porta dos fundos programa, para um 
componente ou software "confiável", que será 
distribuído, posteriormente, a muitas outras 
empresas e usuários. 
Os ataques de distribuição se concentram na 
modificação maliciosa de hardware ou software 
na fábrica ou durante distribuição. 

Insider  Um número significativo de violações são 
causadas por funcionários mal intencionados ou 
descontentes - ou ex-funcionários. Outros são 
causados por funcionários que estão 
simplesmente tentando fazer seu trabalho, mas 
por ignorância ou erro findam por expôr as 
informações e dados da empresa. 

Close-in  Os ataques de aproximação consistem em 
indivíduos comuns que atingem proximidade 
física de redes, sistemas ou instalações com o 
objetivo de modificar, reunir ou negar acesso a 
informação. Uma forma popular desse ataque é 
por meio de engenharia social. 

Spyware  Uma ameaça séria à segurança do computador, 
spyware é qualquer programa que monitora 
suas atividades online ou instala programas sem 
o seu consentimento para obter lucro ou para 
capturar informações pessoais. 

Phishing  Um hacker cria um site falso que se parece 
exatamente com um site popular como o SBI 
banco ou PayPal. A parte de phishing do ataque 
é quando o hacker envia uma mensagem de e-
mail tentando enganar o usuário a clicar em um 
link que leva ao site falso. 

Hijack  Um hacker assume uma sessão entre você e 
outra pessoa e desconecta o outro indivíduo da 
comunicação, como objetivo de extrair dele 
senhas e outras informações. 

Spoof  Um hacker modifica o endereço de origem dos 
pacotes que ele está enviando para que eles 
pareçam vir de outra pessoa. Isso pode ser uma 
tentativa de ignorar as regras do firewall. 
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Password  Um invasor tenta decifrar as senhas 
armazenadas em um banco de dados de contas 
de rede ou em um arquivo protegido por senha. 
Existem três tipos principais de ataques de 
senha: um ataque de dicionário, um ataque de 
força bruta e um ataque híbrido. 

Buffer overflow Ocorre quando o invasor envia mais dados para 
um aplicativo do que o esperado. 

Exploit  O invasor conhece um problema de segurança 
em um sistema operacional ou em um pedaço 
de software e aproveita esse conhecimento 
explorando sua vulnerabilidade. 

FONTE: Adaptado de GAIGOLE, 2015. 

 

Os ataques buscam explorar qualquer vulnerabilidade ou falha do Sistema de 

informação da empresa. Por isso, é preciso cobrir todos os níveis de proteção desde 

o Sistema operacional e serviços até os usuários e a organização física. Os objetivos 

dos ataques cibernéticos podem ser variados, mas as consequências são sempre 

negativas, causando danos de difícil reparação, seja para o financeiro, seja para a 

imagem da empresa. 

Ribeiro (2016), complementa essa lista de ataques cibernéticos: 

1) Vírus: são pequenos softwares desenvolvidos com o propósito de causar 
danos no sistema, infectam outros softwares para poder se propagar no 
sistema. 2) Trojan: são softwares disfarçados como outro aplicativo ou 
documento, que tem como objetivo abrir portas no sistema para um ataque. 
3) Worm: diferente do vírus que precisa de um software para infectar, o worm 
é um software completo, têm a função de auto replicação, causando assim 
maior dano e se multiplicando no sistema infectado. 4) Sniffers: são softwares 
que têm a função de interceptar e analisar os dados que passam em uma 
rede. 5) Exploit: é um software ou sequência de comandos que tem como 
objetivo tomar benefício de uma determinada vulnerabilidade, para ganhar 
controle do sistema. 6) Spoofing: é uma técnica utilizada para mascarar 
determinado ataque como por exemplo: IP spoofing, e-mail spoofing, onde é 
usado a técnica para burlar o sistema, fazendo o acreditar que determinado 
e-mail ou IP sejam de fontes confiáveis. Scanners de portas: são softwares 
que tem a função de realizar uma vistoria no sistema em buscas de 
vulnerabilidades. 7) DoS: é um ataque que consiste em invalidar por 
sobrecarga um determinado sistema, o ataque geralmente é feito por um 
computador mestre que tem controle de vários outros computadores zumbis, 
onde é utilizado esses zumbis para realizar um ataque direcionado. Esse 
ataque distribuído é conhecido como DDoS. 8) Engenharia Social: segundo 
Mitnick e Simon (2003, p.VII), " A engenharia social usa a influência e a 
persuasão para enganar as pessoas e convencê-las de que o engenheiro 
social é alguém que na verdade ele não é. 
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Zanella (2017) descreve que o objetivo desses ataques é interromper o fluxo 

normal da informação, que pode se dá de quatro formas: interrupção, interceptação, 

modificação e personificação (ZANELLA, 2017), que ficam assim definidas: 

[…] interrupção é quando a informação ficará indisponível, não é mais 
possível acessá-la, interrompendo o fluxo normal da mensagem ao destino. 
Interceptação é quando informações sigilosas poderão ser visualizadas por 
pessoas sem autorização. Modificação incide na alteração das informações 
por pessoas não autorizadas, violação da integridade da mensagem. 
Personificação define-se como uma pessoa que acessa as informações ou 
a transmite se passando por pessoas autênticas, violação da autenticidade 
(LAUREANO, 2015 apud ZANELLA, 2017). 

 

Existe toda uma terminologia para definir e classificar as pessoas que cometem 

crimes cibernéticos. Segundo Bach (2001), alguns desses termos são:  

[...] warez é o indivíduo que utiliza os conhecimentos de informática para 
copiar programas de forma ilegal, para fins comerciais; lammer é o 
principiante, o qual está em busca de informações de como se tornar um 
hacker; o hacker possui profundos conhecimentos de programação e de 
sistemas operacionais, principalmente Unix e Linux. Tem conhecimento das 
falhas de segurança dos sistemas e está sempre em busca de novos 
desafios, mantendo-se fiel aos códigos éticos de sua comunidade; já o 
cracker apesar de muitos possuírem conhecimentos similares aos hackers, 
tem intenções criminosas e rompem a segurança de um sistema em busca 
de informações confidenciais, com o objetivo de causar danos ou obter 
vantagem pessoal; o guru é o mestre dos hackers, a escala máxima de um 
super usuário com habilidades técnicas em todos segmentos.  

 

Neste trabalho, será usada a palavra hacker como denominador comum.  

A palavra cibernético está associada a qualquer coisa relacionada à sistemas 

de tecnologia da informação; inclui a internet, mas também as redes eletrônicas nas 

quais opera a infraestrutura. Apesar dos muitos benefícios associados ao progresso 

tecnológico, existem também riscos que deve ser considerados e avaliados. Uma das 

definições gerais de risco cibernético (SANTOS; SOARES, 2019).    

De acordo com Bortot (2017), quando se refere a risco cibernético pode-se 

dizer que são “potenciais resultados negativos associados a ataques cibernéticos. Por 

sua vez, ataques cibernéticos podem ser definidos como tentativas de comprometer 

a confidencialidade, integridade, disponibilidade de dados ou sistemas 

computacionais”. A autora ainda indica outra definição de risco cibernético é “qualquer 

risco que surge a partir do uso da informação e tecnologia de comunicação que 
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compromete a confidencialidade, disponibilidade ou integridade de dados ou 

serviços”.   

Segundo Stallings (2014), a segurança da informação nas corporações passou 

por duas grandes mudanças, onde na primeira foram implementados controles no 

ambiente físico e processos institucionais. Nesta etapa, a segurança era dedicada aos 

arquivos de papel, restrição à entrada de pessoas nos ambientes computacionais, e 

aos arquivos e informações armazenados em computadores independentes. Na 

segunda grande mudança, com o surgimento de redes distribuídas e o uso de 

telecomunicações para a comunicação e transmissão de dados entre usuários e 

computadores, houve a necessidade de proteção mais abrangente e surge, então, a 

segurança de rede.   

Atualmente é dado um maior destaque aos crimes cibernéticos devido à 

quantidade de dados que podem ser acessados e roubados e o impacto financeiro 

que isto pode ocasionar, mas não são um fenômeno recente. Os primeiros hackers 

surgiram na década de 1960, sendo o mais prevalente o crime de estelionato. 

Sistemas de bancos, controle de tráfego aéreo, folhas de pagamentos e até mesmo 

dados prisionais foram acessados indevidamente e alterados  (MONTEIRO, 2010).  

Apesar dos esforços para conter o roubo de dados, informações e fotografias, 

entre outros, todos os anos são contabilizados milhares de ataques tanto a redes de 

computadores corporativos quanto à computadores pessoais de pessoas públicas. De 

acordo com Nathan Vieira (2019), “são registrados anualmente milhares de ataques”. 

O autor continua explicando que entre os meses de março e junho de 2019, o Brasil 

sofreu 15 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos, entre usuários de todo o mais, 

segundo dados coletados pela empresa Fortinet, cuja plataforma coleta e analisa 

incidentes de segurança cibernética em todo o mundo.  

Camila Turtelli (2019) informa que um ataque cibernético à Caixa Econômica 

Federal fez com que o banco tirasse do ar cadastros de FGTS, seguro-desemprego, 

Bolsa Família e dados de aposentados contendo informações pessoais de milhões de 

pessoas. O Banco do Brasil também foi alvo de ataques. Um hacker roubou R$ 

524,000 da conta da prefeitura de Iguapé, cidade no litoral paulista e o banco redobrou 

a vigilância das contas de 5,000 cidades que recebiam dinheiro do Fundo de 

Participações dos Municípios (FPM) (PREFEITURA DE IGUAPE..., 2020). O Banco 
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do Brasil do Mato Grosso sofreu um ataque de hackers que desviou o equivalente a 

R$ 400 milhões de reais. O ataque foi comandado por uma quadrilha especialista 

nesse tipo de crime cibernético (SUSPEITO DE DESVIO..., 2020).  

Inúmeros ataques de hackers têm sido registrados em todo o mundo, inclusive 

em órgãos governamentais. No Brasil, cerca de 42% dos ataques cibernéticos são 

promovidos por hackers. Por isso, para Lima (2017) é importante a implantação de 

um sistema da informação que seja continuamente monitorado, atualizado e 

analisados, a fim de se aperfeiçoarem. E continua esclarecendo que, em 2016, foi 

registrado um aumento de cerca de 280% de ataques cibernéticos no Brasil. 

Em 2019, segundo dados do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), foram 

registradas mais de 10.000 tentativas de invasões para roubar dados, danificar 

sistemas operacionais e até mesmo para desmoralizar o governo. O gráfico 1 

caracteriza os tipos de ataques. A Receita Federal também foi alvo de hackers que 

tentaram acessar dados de cerca de 30 milhões de contribuintes. O Exército também 

foi vítima de ataques de milhares de hackers, após vazar num seminário que a 

instituição era alvo de poucos ataques, com o objetivo de demonstrar que nenhum 

sistema é inviolável (MONTEIRO, 2020).  

Em uma invasão aos computadores da Prefeitura de Foz do Iguaçu, hackers  

divulgaram dados pessoais do Prefeito e a página da assessoria de imprensa da 

cidade. Além disso, os invasores deixaram a seguinte mensagem: "Seus técnicos de 

TI são muito ruins, acho melhor os senhores nos contratarem para poder identificar as 

falhas. Não adianta nada fechar uma falha e deixar outras abertas” (MONTEIRO, 

2020).  

Os ataques cibernéticos são constantes em redes corporativas, públicas e 

privadas, por isso, é fundamental encontrar mecanismos e ferramentas para garantir 

ou minimizar os eventuais problemas de segurança das informações da empresa, 

reduzindo sua vulnerabilidade. Em grandes organizações, públicas ou privadas, 

elaborar uma Política de Segurança da Informação, com normas e procedimentos 

claros e objetivos, associado ao treinamento dos funcionários e usuários da rede, é o 

principal ponto para manter os dados da corporação em segurança. 

A figura 5 a seguir, representa os ataques cibernéticos sofridos pelo governo 

brasileiro no ano de 2019. Como é possível observar, a grande maioria dos ataques 
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dizem respeito a abuso ou indisponibilidade de sites ou ainda vazamento de 

informação, o que demonstra uma imperdoável vulnerabilidade. 

 

FIGURA 5 – Ataques cibernéticos à redes do governo brasileiro 

 
Fonte: Retirado de MONTEIRO, 2020. 

 

Conforme expõe Felipe Ferraz (2020), outros ataques afetam redes e 

computadores ao redor do mundo como o do ransomware4 WannaCry que, em 2017, 

começou a se espalhar massivamente infectando milhares de computadores e 

exigindo resgate de U$ 300 em bitcoins, para reverter o quadro. O autor continua 

esclarecendo que es países mais afetados inicialmente foram Rússia, China e o Brasil 

onde empresas como a Telefônica, FedEx, Renault e o Tribunal de Justiça de São 

Paulo foram vitimados. De acordo com informações da empresa Avast, como expõe 

o mesmo autor, cerca de 230.000 computadores no mundo foram afetados pelo 

WannaCry, o que o colocou em primeito lugar no ranking dos ransomware mais 

difundidos da história.  

Dados de clientes de empresas como eBay (145 milhões de usuários), LinkedIn 

(165 milhões de contas de usuários), Adobe (153 milhões de usuários), hotéis Marriott 

                                            
4 Ransomware é um tipo de software mal-intencionado que criptografa todas as informações que 
estão no disco rígido do computador (VIEIRA, 2019).  
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(500 milhões de clientes), Twitter (330 milhões de usuários), Facebook (540 milhões 

de usuários), Uber (53 milhões de usuários e 600 mil motoristas), First American 

Financial Corporation (885 milhões de contas de usuários) e Yahoo (3 bilhões de 

usuários) foram acessados, roubados e frequentemente vendidos na “dark web” 

(SWINHOE, 2019).    

Na maioria das vezes, os ataques dos hackers a essas corporações objetiva a 

venda dos dados na deep web, visto que tais informações tem um valor financeiro 

elevado, por isso tornam-se alvos de ataques cibernéticos (FERRAZ, 2020).  De 

acordo com Tungall (2020), as invasões a sites corporativos são difíceis de identificar, 

são caros financeiramente e causam danos à reputação de uma companhia, muitas 

vezes, irreparáveis. Além da imagem da empresa, o vazamento de dados danifica a 

credibilidade da corporação no mercado e, dependendo do tipo de organização, pode 

comprometer a segurança nacional. Por isso, é fundamental que a identificação do 

tipo de ataque seja rápida para que as ações necessárias para solucionar sejam 

tomadas no menor tempo possível. 

Os diferentes eventos de brechas de dados podem ser caracterizados pelo tipo 

e tamanho de dados perdidos, a empresa proprietária, como a perda aconteceu e se 

houve consequências negativas para a empresa. O tamanho de um evento 

tipicamente é definido pelo número de dados perdidos. Saber quem é o proprietário 

dos dados fornece informações sobre quais tipos de dados estão vulneráveis. Por 

exemplo, se dados de clientes forem roubados de um banco, o cliente do banco ficaria 

mais preocupado com a privacidade das suas informações financeiras do que com 

seus dados de saúde (SANTOS; SOARES, 2019).  

Para Jéssica Bortot (2017), apesar do crime cibernético ser o motivo mais 

comum da perda de dados, dados podem também ser perdidos devido a erro humano 

ou falha do hardware ou do software. Mas, o crime cibernético tem maior importância 

porque os dados roubados podem ser vendidos na dark web levando assim a roubo 

de identidade e fraudes com cartões de crédito.   

Todos os milhares de ataques cibernéticos ou tentativas sofridas em todo o 

mundo, sejam por empresas privadas ou públicas, levaram ao surgimento de uma 

nova mentalidade, mais consciente da necessidade de protegerem suas informações 

e dados. Por essa razão, buscam implementar Políticas de Segurança da Informação 



29 
 

 

 

cada vez mais atualizadas, com novas alternativas e recursos, que garanta não 

apenas a segurança física, mas também a tecnológica. A previsão para o ano de 2020 

era que o Brasil tivesse um aumento de 2,5% no mercado de TI, em relação ao ano 

de 2019. De acordo com a Gartner o Brasil estaria acompanhando a tendência 

mundial que previa que os gastos global com TI, em 2020, cresceria 3,7% (VIEIRA, 

2019a).  

Um fator importante trazido por Bastos Filho (2020), foi no inesperado quadro 

da pandemia do covid-19 que não teve grande influência nas projeções positivas para 

o ano de 2020, visto que os profissionais e as empresas, em sua grande maioria, 

aderiram ao sistema de trabalho home office, o que elevou o número de acesso a 

computadores em rede de usuários. Contudo, continua o autor esclarecendo que, pela 

ausência de treinamento adequado desses usuários, “geralmente atuando em 

ambientes corporativos, ainda sem a devida implantação de um sistema de segurança 

da informação”, permitiu o crescimento, de forma relevante, dos crimes cibernéticos 

em todo o mundo. 

Esse aumento do cibercrime elevou também a necessidade de implantação de 

uma Política de Segurança da Informação nas empresas, o que contribui para o 

crescimento do mercado global de TI. Atente-se para o fato de que, o crime cibernético 

tem características que o tornam mais poderoso do que muitos crimes comuns, além 

de sua resolução ser mais complicada, conforme especificado na Tabela 2: 

 

TABELA 2 – Características do Crime Cibernético 
ESPECIFICIDADES DESCRIÇÃO 

Internacional Comparado aos crimes convencionais, o crime 
cibernético é cometido com maior rapidez e 
abrangência. Por exemplo, um traficante de 
drogas levaria meses movimentando o produto 
entre países com a possibilidade de ser preso 
durante o transporte. O hacker, no entanto, 
pode entrar nas contas de um banco localizado 
no outro lado do mundo, em alguns minutos, 
sem o risco de ser pego. Além disso, ele poderia 
cometer o crime e não ser preso se o país onde 
o crime foi cometido não tiver leis internacionais 
apropriadas ou, com o conhecimento certo do 
ambiente internacional, ele poderia usar o 
relacionamento entre países – como proteção.  
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Inteligência Como muitos outros tipos de crime, o hacker 
deve ter certas habilidades como extenso 
conhecimento de ciências da computação. 
Deve ainda saber reconhecer os pontos fracos 
entre uma grande quantidade de códigos, saber 
cobrir suas pegadas digitais e planejar bem o 
seu ataque.  

Anônimo A identidade de usuários da internet é apenas 
números e letras. Essa identidade pode ser 
facilmente mascarada ou alterada, dando a 
alguns a coragem de fazer o que eles têm medo 
de fazer na vida real; por exemplo, pessoas que 
sofrem bullying na vida real têm maior 
probabilidade de mostrar comportamento 
extremo no mundo cibernético a fim de 
compensar a sua raiva e insatisfação.  

Altamente organizado  Com o desenvolvimento da segurança de 
redes, cresce também as dificuldades para 
cometer crimes cibernéticos, portanto em vez 
de trabalhar sozinhos, os criminosos têm se 
juntado em grupos e dividem entre si as tarefas 
porque isso torna o crime mais eficiente e 
rentável. Geralmente, os grupos se encontram 
em fóruns online e se comunicam através da 
mídia social ou chats da dark net. Eles não 
conhecem a real identidade dessas pessoas e 
essa estrutura de compartimentalização torna 
ainda mais difícil apreender a organização.  

Lucro como motivação O crime cibernético é lucrativo. Alguns 
criminosos usam apenas um software de fishing 
que ele pode comprar por, digamos, 50 reais e 
obter 100 vezes mais de incautos antes de ser 
pego pelas autoridades.  

FONTE: Adaptado de VIEIRA, 2019a, n.p. 

 

Diante disso, fica evidente a necessidade do conhecimento de um professional 

habilitado para não apenas implementar um Sistema de Segurança da Informação em 

redes corporativas, reduzindo assim a vulnerabilidade da empresa e, ao mesmo 

tempo, possibilitando a detecção em curto espaço de tempo de ataques cibernéticos, 

a fim de dar solução ao problema em tempo hábil, mas também investigar possíveis 

problemas na segurança da empresa. 

 

3.5 Principais Problemas de Segurança  

O crescimento dos ataques cibernéticos promovidos por hackers, nos últimos 

anos, sobretudo durante o período da pandemia do covid-19 no ano de 2020, não é o 

único problema de segurança enfrentado pelas corporações. Muitas vezes, tais 
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problemas são causados pelos próprios usuários, seja por ignorância, seja por erros 

(COSTA; PEREIRA; SOUZA, 2011). 

Os cibercriminosos têm escolhido novo salvos de forma cada vez mais rápida, 

através de exploit kits e de dados que são facilmente comprados no mercado negro. 

No caso dos hackers, o sucesso em seus crimes também está aumentando, graças a 

aplicação de técnicas de engenharia social, de e-mails de phishing mais sofisticados 

e outras ações criminosas que visam usuários de redes sociais como, Facebook e 

LinkedIn (SAIBA PORQUE…, 2020). 

O departamento de segurança da informação das empresas precisam ir além 

da cobertura do perímetro para coibir os ataques e evitar maiores prejuízos, conforme 

explica: 

Diante desse cenário, a segurança do perímetro não é mais suficiente para 
evitar prejuízos relacionados aos ataques cibernéticos, especialmente 
quando funcionários pouco treinados permitem que malwares invadam 
a rede clicando em links maliciosos ou baixando anexos infectados. 
Hoje as defesas da rede precisam cobrir, além do perímetro, os endpoints, o 
controle de acesso físico e os dados que trafegam na rede. Ao mesmo tempo, 
é preciso monitorar a rede em busca de atividades suspeitas de invasores ou 
dos próprios funcionários (SAIBA PORQUE..., 2020). 

 

Chama a atenção para o treinamento específico que deve ser dado aos 

funcionários, pois muitas vezes são eles os causadores dos maiores problemas de 

segurança da empresa. É preciso cuidar dos endpoints, do controle de acesso físico 

por parte de pessoas não autorizadas e dos dados que trafegam na rede, a fim de 

coibir ataques. A monitoração constante da rede é fundamental para detector qualquer 

atividade suspeita. 

 

3.5.1 Riscos para as Empresas 

A suscetibilidade a ataques cibernéticos nas empresas podem ocorrer por 

deficiências na implementação, na concepção, na configuração ou no gerenciamento 

do serviço ou sistema de segurança da informação. Essas invasões podem ocorrer 

de forma técnica ou através de engenharia social.  Em geral, os fabricantes desses 

sistemas têm o foco nas vendas e, por essa razão, preferem corrigir as eventuais 

falhas do que construir sistemas mais seguros (COSTA; PEREIRA; SOUZA, 2011). 
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De acordo com Casa e Correa (2010), a segurança da informação tem atingido 

uma situação bastante crítica para as empresas de tal modo que faz dela um dos seus 

maiores problemas devido ao que os autores chamam de “uma alarmante 

vulnerabilidade que cresce de mão dada com o aumento geométrico dos dados 

gerados e o modo como os utilizadores tratam esses dados”.  

Até há alguns anos atrás, as questões de segurança assumiam importância 

quando uma organização sofria um ataque que comprometia seus sistemas e 

tecnologias de informação e de comunicação, sofria fraude ou interrupção nas 

operações do negócio. Atualmente, segurança da informação é um elemento 

essencial e mesmo que não seja uma competência básica da empresa ela deve estar 

presente na cultura e nos processos de negócio (NAKAMURA; GEUS, 2007).  

Os incidentes de segurança da informação são eventos imprevistos que têm 

uma elevada probabilidade de comprometer as operações do negócio e ameaçar a 

segurança da informação e têm origem nas vulnerabilidades dos sistemas operativos, 

abuso das contas ou permissões válidas de utilizadores e erros não intencionais dos 

utilizadores, ao comprometer a disponibilidade, integridade e confidencialidade da 

informação (CASACA; CORREA, 2010).  

Os incidentes de ataques cibernéticos devem ser reportados ao CERT.br. Os 

registros feitos anualmente no período de 1999 a 2019, demonstram que houve um 

aumento crescente nos incidentes reportados. Segundo informações reportadas o 

CERT.br5, o ano de 2019 teve um aumento de cerca de 29,39% nos incidentes de 

segurança no Brasil, em relação ao ano de 2018 (ESTATÍSTICAS..., 2019), conforme 

representado na Figura 6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 CERT.br: Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. 
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FIGURA 6 – Total de Incidentes reportados ao CERT.br de 1999 a 2019 

 
FONTE: Retirado de ESTATÍSTICA…, 2019. 

 

Esses ataques cibernéticos variam entre fraudes, negação de serviço, 

varreduras, phishings, dentre outros ataques a servidores da web. Após a explosão 

de ataques que ocorreu em 2014, conforme a Figura 6 retrata, o número de incidentes 

ficou estável, porém ainda é alto. Observou-se também que, com o passar dos anos 

e o avanço da tecnologia, houve um aumento crescente de ataques cibernéticos no 

Brasil, sendo os últimos 06 (seis) anos um percentual mais constante e equilibrado. 

Os incidentes de segurança, esquematicamente representados na Figura 6, podem 

ter consequências desastrosas para os objetivos, a estratégia e a reputação do 

negócio.  

A Figura 7 traz a representação esquemática do que pode ocorrer com a 

empresa, no caso de um incidente de segurança. Observa-se que são vários os 

impactos sofridos no caso de um incidente de segurança que vão desde a 

indisponibilidade, informações corrompidas ou incompletas e falta de 

confidencialidade, até mesmo a consequências graves para os objetivos do negócio, 

pois a falta de confiança dos clientes levam a perda de negócio, desvantagem 

competitiva, deterioração da reputação da empresa, dentre outros.  
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FIGURA 7 – Representação esquemática de um incidente de segurança 

 
Fonte: Retirado de CASACA; CORREA, 2010, p. 10. 

 

A figura 7 demonstra o quão danoso pode ser um ataque cibernético na rede 

de uma corporação, devendo ser detectado o mais rapidamente possível e 

solucionado o mais breve. Por isso, é impotante conhecer alguns dos principais tipos 

de ataques, conforme exposto no capítulo anterior, e saber alguns conceitos básicos, 

a saber:  

 

1) Ameaça – “todo e qualquer fator que pode causar algum incidente ou 

problema que possa prejudicar a organização de alguma forma” (GALVÃO, 2015);  

2) Vulnerabilidade – “falha no projeto, implementação ou configuração de um 

software ou sistema operacional que, quando explorada por um atacante, resulta na 

violação da segurança de um computador” (ZANELLA, 2017);  

3) Ativo – “qualquer parte que componha a organização, sendo ela, uma 

pessoa, sistema, tecnologia e todos que são ou não responsáveis por um processo 

ou por uma área específica da empresa” (GALVÃO, 2015);  

4) Ataques – “podem ser definidos como um problema de segurança, tal que, 

um agente busca obter algum tipo de retorno, atingindo um ativo de valor. Seu retorno 

pode ser financeiro ou não” (ALBERTO; RIBEIRO; 2002 apud ZANELLA, 2017). 
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3.5.1.1 Ameaças e Vulnerabilidades 

Alguns autores, como Peltier (2010 apud SANTOS; SOARES, 2019), 

classificam as ameças em três grupos básicos: Ameaças Naturais, Ameaças 

Humanas e Ameaças Ambientais. As primeiras se referem a eventos da natureza, 

como tempestades, terremotos, enchentes, inundações; as segundas, e essas são as 

que interessam para efeito desta pesquisa, são provocadas pelos seres humanas, 

seja voluntária ou involuntariamente. As ameaças humanas são os malwares, os virus, 

as fraudes, a engenharia social e erros comuns à área da Tecnologia; e as terceiras, 

que são as ameças ambientais, referem-se a ação do tempo, a poluição, a umidade. 

Descobrir qual o tipo de ameaça que a rede de determinada corporação está 

exposta depende de uma análise individual, caso a caso, devendo levar em 

consideração três fatores: a fonte ou o agente causador da ameaça; a motivação, o 

que levou o agente a realizer a ação; e o resultado final da ação (SANTOS; SOARES, 

2019). 

Fazer o levantamento das potenciais ameaças a que a segurança da 

informação da rede da empresa está exposta é fundamental para conhecer suas 

vulnerabilidades. Somente assim será possível realizar uma análise de risco completa. 

Para realizar esse levantamento, é importante criar o “checklists, a análise de histórico 

de eventos, e por fim, o brainstorm com agentes chave dos processos organizacionais 

para o levantamento da relação de ameaças dos ativos envolvidos em cada etapa dos 

processos principais da organização (PELTIER, 2010 apud SANTOS, SOARES, 

2019).  

Com esse levantamento das ameaças é possível conhecer as vulnerabilidades 

do sistema da organização e vale relembrar seu conceito: 

Vulnerabilidade é uma falha ou fraqueza de um bem, ativo ou processo que, 
caso seja explorada por uma ameaça, irá causar algum impacto na 
organização, podendo ser considerada como a suscetibilidade do sistema ou 
ativo em relação à determinada ameaça (SANTOS; SOARES, 2019). 

 

Dito isto, a análise dos riscos começa a ser compreendida, devendo considerar-

se para sua conclusão, não apenas a identificação dos riscos, mas também sua 

estimative e avaliação. Identificar os riscos, significa conhecer as ameaças e 

vulnerabilidades relacionadas aos ativos da empresa. Sgundo Eduardo Santos e 
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Tamires Soares (2019), após a identificação da ameaça e possíveis incidentes de 

ataques anteriores, é preciso classificar esses ataques, caso tenham ocorrido, e 

analisar suas consequências, a fim de determinar a abrangência de suas 

vulnerabilidades.  

Somente após isso, é possível determinar a forma de tratamento mais 

adequada. Quais mecanismos e ferramentas que podem ser utilizados para corrigir o 

problema, causado pela ameaça ou ataque cibernético sofrido que expôs as 

vulnerabilidades do sistema de seguranaça da rede corporativa. 

 

3.5.2 Mecanismos e Ferramentas de Segurança 

Feito o levantamento e análise dos riscos é possível escolher a melhor forma 

de cobrir todo o perímetro e coibir a ação de ataques cibernéticos ou outros tipos de 

ameças à segurança da informação da empresa. São utilizadas algumas medidas de 

segurança para evitar tais ameaças, cujas quais podem ser classificadas em: 

preventivas, detectáveis ou corretivas (ZANELLA, 2017). 

Segundo Tatielli Zanella (2017), as preventivas objetivam evitar novos 

incidentes, e visam manter e fortalecer as medidas de segurança já existentes na 

empresa, como: Política de Segurança da Informação, procedimentos e normas, 

ferramentas de firewall, palestras de orientação com os funcionários, antivirus, dentre 

outros. As detectáveis, visam descobrir indivíduos que possam causar ameaças, a fim 

de coibir suas ações, para impedir que as vulnerabilidades fiquem expostas e sejam 

exploradas. É aí que se enquadram a “análise de risco, o IDS (Intrusion Detection 

System), câmeras de vigilância e alarmes”. A autora prossegue explicando que, as 

corretivas, são medidas que tem como premissa a correção das condições humanas 

e tecnológicas, a fim de se adequarem à Política de Segurança da Informação, normas 

e procedimentos adotados pela empresa. Exemplo disso, são: “backups, plano de 

continuidade operacional e plano de recuperação de desastres”. 

Tais medidas são consideradas controles, e os mecanismos de segurança 

envolvem, justamente, o controle físico e tecnológico, ou seja, refere-se ao software, 

ao hardware e também aos indivíduos envolvidos. Portanto, pode-se afirmar que 

mecanismos de segurança “são práticas, procedimentos e mecanismos usados para 
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a proteção das informações e seus ativos, prevenindo contra as ameaças e impedindo 

que estas explorem vulnerabilidades” (ZANELLA, 2017).  

Controle físico refere-se a “portas blindadas, detectores de metal, catracas com 

leitura biométrica, fechaduras com senhas” e controles lógicos são aqueles que 

impedem o acesso a meios eletrônicos, e isso pode ser alcançado por meio de 

“criptografia, assinatura digital, tipos de autenticação, firewalls e autenticação” 

(ZANELLA, 2017). 

Mecanismos e ferramentas de segurança são “tecnologias implementadas para 

garantir a proteção contra ataques, intencionais ou não, a sistemas de informação”. 

Além dos já mencionados, também podem ser utilizados a autorização, os contratos 

de propriedade intelectual, com cláusulas específicas de exploração de determinado 

conhecimento tecnológico de forma exclusive, o que depende da estrutura jurídica da 

empresa (NASSIMBENI et. al., 2012 apud CAMPOS JÚNIOR; MENDES JÚNIOR, 

2020). 

Gaigole (2015), relaciona alguns mecanismos e ferramentas de segurança da 

informação que podem ser utilizados:  

 

TABELA 3 – Principais Mecanismos e Ferramentas de Segurança  
MECANISMOS DESCRIÇÃO 

Sistemas criptográficos Atualmente, a criptografia é uma ferramenta útil 
e amplamente utilizada na engenharia de 
segurança. Envolve o uso de códigos e cifras 
para transformar informações em dados 
ininteligíveis. 

Firewall O firewall é um mecanismo de controle de borda 
típico ou defesa de perímetro. Seu objetivo é 
bloquear o tráfego de fora, mas também pode 
ser usado para bloquear o tráfego de dentro. O 
firewall é um sistema projetado para impedir o 
acesso não autorizado a ou de uma rede 
privada. Os firewalls podem ser implementados 
tanto em hardware quanto em software, ou uma 
combinação de ambos.  

Dirigindo a segurança ao nível do hardware Para otimizar ainda mais o desempenho e 
aumentar a segurança, a Intel desenvolve 
plataformas que incluem várias tecnologias de 
segurança complementares integradas em 
vários componentes da plataforma, incluindo 
processador, chipset e controladores de 
interface de rede (NICs). Essas tecnologias 
fornecem blocos de construção de baixo nível 
sobre os quais uma segurança e infraestrutura 
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de rede de alto desempenho pode ser 
sustentada.  

Sistemas de detecção de intrusão Um sistema de detecção de intrusões (IDS) é 
uma medida de proteção adicional que ajuda a 
afastar intrusões. Os sistemas IDS podem ser 
dispositivos de software e hardware usados 
para detectar um ataque. Os produtos IDS são 
usados para monitorar a conexão para 
determinar se os ataques foram lançados. 
Alguns sistemas IDS apenas monitoram e 
alertam sobre um ataque, enquanto outros 
tentam bloquear o ataque.  

Software anti-malware e scanners Vírus, worms e cavalos de Tróia são exemplos 
de software malicioso ou Malware, para 
abreviar. As chamadas ferramentas anti-
malware são usadas para detectá-las e curar 
um sistema infectado. 

SSL (Secure Socket Layer) O Secure Socket Layer (SSL) é um conjunto de 
protocolos que é uma maneira padrão de atingir 
um bom nível de segurança entre um 
navegador da web e um site. O SSL foi 
projetado para criar um canal ou túnel seguro 
entre uma Web navegador e um servidor da 
web, para que todas as informações trocadas 
sejam protegidas dentro do túnel seguro.  

Modelagem dinâmica de endpoints A solução de segurança da Observable, 
representa uma maneira profundamente nova 
de ver a segurança de TI. Ele modela cada 
dispositivo na sua rede, para que você possa 
entender o comportamento normal e agir 
rapidamente quando um dispositivo começar a 
agir anormalmente. Não há necessidade de 
instalar agentes nos dispositivos ou tentar usar 
a inspeção profunda de pacotes, oferecendo 
uma solução poderosa para superar esses 
novos desafios de segurança. 

Biometria Móvel A biometria em dispositivos móveis terá um 
papel maior na autenticação de usuários para 
serviços de rede, um executivo de segurança 
previsto. Biometria emergente em terminais 
móveis, como aplicativos que reúnem os 
usuários comportamentos ou como recursos 
dedicados em terminais móveis que examinam 
recursos pessoais.  

FONTE: Adaptado de GAIGOLE, 2015. 

 

A Tabela 3 demonstra que existem diversas ferramentas e mecanismos de 

segurança para coibir a ação de agentes internos e externos que venham a ameaçar 

a segurança da informação da empresa. Dentre essas ferramentas, ainda pode-se 

citar as ferramentas de proteção organizacional às normas, aos procedimentos, e à 

Política de Segurança da Informação que a empresa adota e que servem não apenas 

para coibir ataques cibernéticos e ameaças, mas também para garantir ações que 
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visam a solução do incidente, caso ocorra sendo alguns “de natureza estrutura com a 

atribuição de responsabilidade” (NASSIMBENI et. al., 2012, apud CAMPOS JÚNIOR; 

MENDES JÚNIOR, 2020). 

Segundo Marcus Pontes (2014), existem diversos modelos (frameworks) que 

tratam da segurança da informação, devendo-se optar por aquele que mais se adeque 

à realidade da empresa. Além dos já mencioandos, pode-se citar ainda a americana 

NIST, SABSA e a família ISO 27000. O COBIT, ITIL e CMMI estão mais alinhados às 

normas da ISO 27002. Pontes (2014) afirma ainda que a NBR ISO/IEC 27001:2006, 

reconhecidas em todo o mundo pelas “metodologias e melhores práticas em 

governança para o ambiente de tecnologia”, sendo utilizadas amplamente e ainda 

referências de segurança da informação. 

 

3.6 Formas de Controle 

Como já exposto, existem dois tipos de controle: o físico e o lógico. Neste 

capítulo serão abordados duas formas de controle importantes para qualquer 

empresa, no que tange ao Sistema de informação em rede. Uma das questões que 

pode gerar controvérsias, diz respeito a determinados contratos assinados por 

algumas empresas, de outsourcing ou offshoring, que permite que pessoas externas 

ou prestadores externos tenham acesso a determinados trabalhos, o que pode colocar 

em risco as informações e dados sigilosos da empresa. Para tanto, a relação de 

confiança e o treinamentos dos usuários pode sanar as arestas. Porém, duas formas 

de controle são fundamentais: a Política de Segurança da Informação e a Auditoria 

(CRUZ, 2017). 

Saliente-se que a segurança da informação de rede consiste na adoção de 

políticas de segurança e procedimentos que têm como foco a prevenção de ameaças 

e ataques cibernéticos, o monitoramento e controle do acesso à informação. 

 

3.6.1  Política de Segurança da Informação 

A Política de Segurança da Informação implementada pela empresa é um 

mecanismo fundamental de combate a ameaças e riscos, além de analisar 

vulnerabilidades. Através dela, a corporação deve fazer uma avalização acerca do 
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valor das suas informações, o que diferencia essa política de uma empresa para outra. 

“A política de segurança, diz respeito a tudo aquilo que é essencial para o combate às 

adversidades” (COSTA; PEREIRA; SOUZA, 2011). 

Só existe segurança da informação se houver a implementação dos controles 

adequados à realidade da empresa, incluindo-se as políticas de segurança, cujo 

objetivo deve ser “prover uma orientação e apoio da direção para a segurança da 

informação de acordo com os requisitos do negócio e com as leis e regulamentações 

relevantes” (COSTA; PEREIRA; SOUZA, 2011). 

Por essa razão, é preciso que a empresa desenvolva regras claras, que 

estejam de acordo com os objetivos da corporação, e que esteja comprometida com 

a segurança da informação, através “da publicação e manutenção de uma política de 

segurança da informação para toda a organização”. É preciso assegurar não apenas 

a proteção de ataques de hackers e outras ameaças, mas também o acesso a 

infraestrutura da empresa (COSTA; PEREIRA; SOUZA, 2011).  

As políticas de segurança da informação também servem como forma de 

controle do tráfego de rede. “São as normas que regem o ambiente da empresa, e 

como devem ser vistas cada atividade exercida de modo seguro” (SANTOS; 

SOARES, 2019).  

Para Eduardo Santos e Tamires Soares (2019), uma boa política de segurança 

da informação precisa seguir quatro etapas fundamentais: 1) levantamento de 

informações da empresa (normas e procedimentos de segurança já existentes 

relacionadas ao negócio e ao acesso à informação); 2) desenvolvimento do conteúdo 

da política e normas de segurança (objetivos, pontos críticos, atribuição de 

responsabilidades, definição de procedimentos e formas de execução); 3) elaboração 

dos procedimentos de segurança da informação (formalização da política de 

segurança da informação junto à administração, com técnicas e procedimentos 

alinhados ao negócio); e 4) revisão, aprovação e implementação das políticas de 

segurança da informação e palestras (revisão periódica, treinamento com 

funcionários, comunicados frequentes. 

É importante frisar que as normas e procedimentos da Política de Segurança 

da Informação da empresa devem estar disponíveis para quem quiser acessá-las e a 

qualquer momento. De preferência, devem ser entregues a todos os funcionários que 
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tenham acesso as informações da empresa. É ela responsável por um maior equilíbrio 

na gestão da empresa minimizando “os riscos do negócio em relação à dependência 

do uso dos recursos de informação para o funcionamento da organização” (FONTES, 

2006 apud ZANELA, 2017). 

Uma das estratégias de divulgação e distribuição da Política de Segurança da 

Informação da empresa, após aprovação pela diretoria, é a metodologia Top-Down, 

representada na Figura 8, abaixo transcrita: 

 

FIGURA 8 – Metodologia Top-Down 

 
FONTE: Adaptado de SANTOS; SOARES, 2019. 

 

O método top-down permite que as normas e procedimentos adotados passem 

pelo crivo da diretoria e da gerência da empresa, que analisarão sua adequação ao 

tipo de negócio, quantidade de funcionários, quantidade de usuários da rede, se há 

ou não acesso externo, e a forma de publicidade que será dada à Política de 

Segurança da Informação adotada pela empresa. Somente depois dessa aprovação 

é que se deve iniciar as palestras de treinamento dos funcionários e usuários da rede. 

 

TABELA 4 – Algumas Políticas de Segurança adotadas em Redes avançadas 
POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO 
DESCRIÇÃO 

Tornando a segurança no ambiente de 
nuvens 

A tecnologia Intel Trusted Execution (Intel TXT) 
é projetada especificamente para proteger 
plataformas contra ataques de hipervisor, 
firmware, BIOS e sistemas virtuais e ambientes 
em nuvem. Faz isso fornecendo um mecanismo 
que impõe verificações de integridade ao 
software na hora do lançamento. Isso garante 
que o software não tenha sido alterado de seu 

DIRETORIA

GERÊNCIA

FUNCIONÁRIOS
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estado conhecido. Este TXT também fornece as 
informações de confiança no nível da 
plataforma que os aplicativos de segurança de 
nível superior exigem para reforçar a segurança 
baseada em função políticas. O Intel TXT 
reforça o controle através de segredos de 
medição, bloqueio de memória e vedação. 

Adoção de Segmentação de Confiança Zero Modelo foi desenvolvido inicialmente por John 
Kindervag da Forrester Research. É uma 
abordagem agressiva à segurança da rede. Ela 
monitora cada peça possível, sob a suposição 
de que todo arquivo é uma ameaça em 
potencial. 

Serviços de gerenciamento de ameaças da 
Trend Micro 

A Trend Micro oferece uma nova abordagem: a 
Trend Micro Inteligente. Os serviços de 
gerenciamento de ameaças da Trend Micro 
oferecem uma visão abrangente das atividades 
que ocorrem na rede. Oferece uma avaliação 
de segurança de rede exclusiva que fornece às 
organizações detalhes tangíveis sobre 
possíveis ameaças, adicionando uma camada 
de segurança de vigilância que possibilita a 
descoberta de uma ameaça e a tomada de 
medidas imediatas, para interceptor e corrigir o 
problema. A Rede de proteção inteligente é 
composta por uma rede global de tecnologias 
de inteligência contra ameaças e sensors. 

Proteção avançada contra ameaças com big 
data 

O Big Data faz muito sentido para a segurança, 
pois envolve o uso de tecnologias e técnicas 
especializadas para coletar, coordenar, 
armazenar e analisar quantidades realmente 
enormes de dados relacionados e talvez até 
díspares para descobrir idéias e padrões que, 
de outra forma, permaneceriam obscurecidos. 

FONTE: Adaptado de GAIGOLE, 2015. 

 

A Tabela 4 trouxe algumas políticas de segurança da informação que podem 

ser implantadas em sistemas avançados de rede. Contudo, antes da criação dessas 

normas e procedimentos é necessários seguir alguns passos. 

A análise de risco, a escolha do mecanismo e a ferramenta mais adequada à 

realidade da empresa, a elaboração e implementação da Política de Segurança da 

Informação, é o passo a passo necessário para alcançar uma excelência na 

segurança da empresa. São esses passos que definirão as potenciais ameaças e os 

riscos que os ativos da empresa estão sujeitos, permitindo avaliar suas 

vulnerabilidades e os possíveis impactos que essas ameças podem causar.  
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3.6.2 Auditoria 

No trato da segurança da informação de redes corporativas, o gerenciamento 

de risco é essencial para o controle. Para tanto, a realização de auditorias periódicas 

nos ativos principais da empresa e Sistema de proteção de rede é fundamental para 

a segurança. A realização dessas auditorias periódicas no Sistema de proteção de 

redes permite que as ações dos usuários e funcionários da empresa sejam 

monitoradas, a fim de que estejam em conformidade com a Política de Segurança da 

Informação adotada pela empresa (CRUZ, 2017).  

De acordo com Carlos Cruz (2017), a auditoria faz parte da elaboração de uma 

boa linha de defesa da Política de Segurança da Informação da empresa, além da 

monitoração, ferramentas e mecanismos, controle, verificação e procedimentos. 

Continua o autor explicando que o processo de auditoria pode ser feito de duas 

formas: 1) Parcial – “executa-se somente a etapa referente ao processo de Análise de 

Vulnerabilidade (AV), […] são executadas as seguintes fases: Planejamento, 

Descoberta, Avaliação e Relatório”. Importa explicar que nessa forma “ocorre a 

detecção, identificação, quantificação e classificação de uma vulnerabilidade”, após 

isso faz-se a remediação ou mitigação para solução do problema; e 2) Completa – 

além da execução da etapa do processo de AV, executa-se também “a etapa do 

processo de Pentest, onde são executadas todas as fases: Planejamento, 

Descoberta, Avaliação, Exploração e Relatório”. Para Calor Cruz (2017), o objetivo 

dessa forma é atestar, gerar provas e evidência de possíveis riscos, ameaças e, 

consequentes vulnerabilidades, “que poderiam ocorrer em casos reais de ataques 

cibernéticos”. 

Conforme expõe Calos Cruz (2017), a recomendação é que esses testes sejam 

realizados por equipe interna, a fim de evitar ou minorar a exposição dos dados da 

empresa (falhas, informações, segredos, dentre outros) a terceiros. Também chama-

se a atenção para a necessidade de transparência no processo de execução da 

auditoria e a capacidade técnica dos auditores contratados. 

É preciso ficar atento à seguinte informação: 

[…] os testes de segurança realizados em cópias, ambientes de testes, que 
não tenham acessos de usuários e saída para internet, podem ter seus 
resultados minorados, sendo que até mesmo uma única configuração 
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diferente, do ambiente de teste em relação ao real, pode levar a resultados 
diferentes, do que ocorreria no ambiente legítimo em produção (CRUZ, 2017).  

 

No que tange à realização, a auditoria pode ser de duas formas: interna ou 

externa à instituição. Quanto ao tipo, existem três: 1) Caixa preta (Black Box) – sem 

conhecimento da infraestrutura, os testadores devem primeiro determinar a 

localização e extensão do Sistema a ser testado, antes de começar a análise. Esse 

teste executa ataques no Sistema como se não o conhecesse; 2) Caixa branca (White 

Box) – tendo conhecimento da infraestrutura ou da aplicação a ser testada, os 

testadores demonstram o que pode ocorrer internamente ou depois de um vazamento 

de informações, onde o aggressor tem acessoa o código fonte, layouts de rede e 

talvez senhas; e 3) Caixa cinza (Gray Box) – varia entre os dois testes anteriores, 

onde os testators tem conhecimentos parciais sobre a infraestrutura ou o Sistema que 

será testado (CRUZ, 2017). 

Um dos processos mais utilizados em auditorias de segurança da informação 

em redes é o Pentest que consiste, basicamente, em um “processo que realiza 

tentativas de intrusão ou ataques cibernéticos a sistemas e aplicações ou até mesmo 

a rede de computadores, para avaliar a segurança de um determinado alvo”. O 

Pentest também pode ser definido como um teste que “avalia a segurança de um 

sistema, realizando ataques de forma controlada e com autorização para avaliar se 

ataques reais seriam bem sucedidos” (CRUZ, 2017). 

O Pentest é um dos métodos de auditorias mais utilizados e pode ser usado 

em redes de computadores, em sistemas e aplicações, em engenharia social, em 

telecomunicações e em testes de segurança físico. Além disso, o processo do Pentest 

pode ser executado de forma manual ou automático, através de ferramentas 

específicas. Quando manual, utiliza “tarefas rápidas, testes simplificados, para evitar: 

bloqueios no firewall ou deixar rastros”; e quando automático: “utiliza ferramentas e 

frameworks para facilitar ou agilizar um determinado teste” (CRUZ, 2017).  

O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (National Institute of Standards 

and Technology, NIST) fornece os padrões, normas, métodos e procedimentos que 

devem ser seguidos durante os testes e e análises técnicas. Em 2008, foi publicado o 

NIST 800-115 que é um Guia Técnico de Segurança da Informação Testes e 
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Avaliação (Technical Guide to Information Security Testing and Assessment) que tem 

como objetivo orientar o planejamento e a condução de testes e avaliações técnicas 

de segurança da informação. É este guia que indica as fases para a auditoria na 

segurança da informação (planejamento, descoberta, avaliação exploração e 

relatório) (CRUZ, 2017). 

É através do processo de Pentest que se atinge as fases da auditoria de 

sistemas de segurança da informação, indicadas pelo Guia Técnico de Segurança da 

Informação Testes e Avaliação e já referenciada neste capítulo.  

Para Carlos Cruz (2017), também é possível realizar auditorias usando análise 

de vulnerabilidades e teste de penetração (Pentest). Ele explica que a utilização dos 

métodos, ao mesmo tempo, contribuem “com ações proativas para a segurança da 

informação e proteção do espaço cibernético”. Se usado periodicamente, podem 

promover os seguintes benefícios: 1) assegurar o nível de segurança de sistemas e 

aplicações; 2) identificar possíveis ameaças; 3) avaliar riscos e danos, caso hajam 

ataques reais; 4) pode auxiliara evitar o acesso não autorizado a sistemas de 

informação e dados sigilosos da empresa; e 5) pode contribuir para evitar danos 

financeiros, perdas de dados e ainda preserva a imagem da corporação. 

O Pentest possui três riscos para o sistema a ser testado que devem ser 

considerados para a escolha da forma de auditoria, a saber: 1) Risco Técnico 

(interrupção de serviço, redução do desempenho, devido à lentidão, modificação ou 

contaminação de dados ou sua exposição; 2) Risco Organizacional (efeitos colaterais, 

como conteção de ataque pela equipe que não sabe da auditoria, interrupção de 

negócios, perda de reputação, no caso de serviços prestados a terceiros 

interrompidos); e 3) Risco Legal (questões jurídicas, devido aos efeitos colaterais, 

como por exemplo a violação de obrigações contratuais ou danos ou prejuízos 

causados a terceiros, devido à interrupção do serviço prestado) (CRUZ, 2017). 

Todos esses riscos na auditoria devem ser levados em consideração pelo 

técnico e pelos gestores da empresa, a fim de evitar maiores danos, tanto técnicos 

quanto financeiros, na medida em que pode prejudicar a imagem e a confiabilidade 

da empresa no mercado. 
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3.7 Pontos Falhos 

As falhas no Sistema de segurança da informação são extremamente perigosas 

pelo valor inestimável da informação. Como já visto, muitos hackers se utilizam das 

informações roubadas das empresas para praticar crimes, como chantagens e outros.  

Uma das questões mais controversas diz respeito aos principais pontos falhos 

na segurança da informação de redes em uma corporação, visto que os maiores 

fatores de problemas não são causados por programas, regras e sistemas, mas sim 

pelo material humano. Os usuários e o profissional da informática irresponsável é que 

são os maiores causadores de transtornos envolvendo a segurança das informações 

da empresa. 

Dentre os pontos falhos que podem ser investigados dentro da corporação, diz 

respeito aos usuários da rede. De acordo com uma pesquisa publicada pelo Instituto 

Ponemon em parceria com a Varonis, 62% dos funcionários das empresas dizem que 

“possuem acesso a dados que não seriam necessários para realizar suas tarefas 

diárias”. Outro dado preocupante apresentado pela mesma pesquisa, dá conta de que 

apenas 30% das empresas têm registros do que seus funcionários fazem com as 

informações que tem acesso (COMPUTERWORLD, 2016 apud ZANELLA, 2017). 

O usuário sem conhecimento pode acessar sites perigosos, abrir e-mails 

indevidos, como falsos endereços de bancos ou algum órgão governamental. E “o 

profissional irresponsável pode deixar a máquina acessível por alguns instantes”, 

permitindo que qualquer pessoa acesse os dados e informações da corporação 

(ZANELLA, 2017). Por essa razão, é fundamental fazer um treinamento e atualização 

do profissional. Abaixo, seguem os pontos falhos mais frequentes na segurança de 

uma corporação: 

TABELA 5 – Falhas de Segurança Frequentes 
1 Ausência de processos de gestão de riscos e ameaças;  

2 Novas vulnerabilidades originadas pela utilização de novas tecnologias;  

3 Ausência de processos que garantam a implementação oportuna de correcções às aplicações 
e sistemas;  

4 Aumento do trabalho em rede e em equipamentos sem fios; 

5 Ausência de uma cultura de segurança;  

6 Disciplina insuficiente na aplicação dos controles;  

7 Aumento dos ataques aos Si/tic por parte de piratas informáticos, criminosos e até terroristas;  

8 Alteração dos requisitos de segurança emanados de normas legislativas e regulatórias. 

FONTE: Retirado de GAIGOLE, 2015. 
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A auditoria auxilia a encontrar as possíveis falhas no sistema de segurança. 

Nesse ponto, o Pentest é um método que analisa os pontos falhos da segurança em 

sistemas. Na rede de computadores é possível analisar se as falhas são na 

elaboração do projeto, na execução, no treinamento do usuário, na implementação e 

operacionalidade da rede ou ainda falhas técnicas. A análise de vulnerabilidades 

também detecta possíveis falhas de segurança, aplicáveis a determinada empresa. 

Identificar esses pontos falhos é fundamental para a resolução ou mitigação do 

problema. Embora muitas dessas falhas sejam técnicas (senhas fracas, backups 

falhos, falhas em sistemas de logs) ou ainda estruturais, pela ausência de 

equipamentos e sistemas adequados adquiridos pela empresa, é frequente encontrar-

se falhas no setor humano, entre usuários, colaboradores ou mesmo o profissional 

irresponsável. A maior dificuldade é a conscientização desses indivíduos a 

importância e necessidade dos cuidados e conhecimento das normas e 

procedimentos técnicos adotados pela empresa (ZANELLA, 2017). 

Para dirimir essa realidade é fundamental que a corporação adote uma Política 

de Segurança da Informação clara e objetiva, para que os usuários e funcionários 

possam seguir, bem como a realização de palestras que esclareçam cada passo a ser 

seguido. Dessa forma, é possível mitigar as falhas de segurança e reduzir a exposição 

e os danos causados à empresa. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O avanço tecnológico proporcionou grande agilidade nos negócios de 

empresas, públicas e privadas, ao mesmo tempo em que aumentou o número de 

ataques cibernéticos, colocando em risco a segurança da informação e os dados 

sigilosos dessas corporações. Quando se refere ao uso de redes por usuários e 

colaboradores, esse acesso torna ainda mais vulnerável as informações e os dados 

sigilosos das organizações, demonstrando a necessidade de novos mecanismos e 

ferramentas de proteção, culminando na elaboração e implementação de uma Política 

de Segurança da Informação. 

Ao longo desse estudo foi possível analisar as diversas formas de ameaças e 

ataques cibernéticos que podem deixar expostos as vulnerabilidades das empresas. 

Também analisou-se os pontos falhos que precisam ser observados para que se 

tenha um sistema de segurança da informação eficaz, concluindo-se que o controle 

humano é ainda mais importante que o tecnológico, devido aos incidentes, gerados 

pela falta de conhecimento ou irresponsabilidade do usuário do computador e, 

algumas vezes, do próprio técnico de TI. 

Sem a pretensão de ser conclusivo, o presente artigo fez um estudo 

bibliográfico sobre o tema, visando analisar a segurança da informação em redes 

corporativas. Para tanto, foram feitas algumas abordagens sobre conceitos e 

princípios básicos, problemas de segurança, riscos, ameaças e ataques cibernéticos, 

vulnerabilidades dos sistemas de segurança da informação, ferramentas e 

mecanismos de controle, política de segurança da informação, auditoria e pontos 

falhos. 

Alguns passos foram estudados no decorrer dessa pesquisa e concluiu-se pela 

importância deles para a obtenção de uma rede segura. Como se viu, ao longo do 

estudo, fazer uma análise de risco, com o levantamento de possíveis ameaças já 

sofridas ou potenciais ameaças, a partir de um checklists, da análise de histórico de 

eventos, e do brainstorm, é fundamental para o passo seguinte que é a escolha do 

mecanismo e ferramenta que mais se adeque à realidade da empresa, levando-se em 

consideração o tipo de negócio, a quantidade de pessoas que têm acesso às 
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informações (se somente internas ou também externas) e demais informações que 

sejam pertinentes.  

Embora o tema não tenha se esgotado foi possível confirmer todas as hipóteses 

levantadas. A forma mais eficaz e segura de garantir a confiabilidade, integralidade e 

disponibilidade das redes corporativas é através de uma boa Política de Segurança 

da Informação, com a escolha dos mecanismos e ferramentas que mais se adequem 

ao tipo de negócio. Consequentemente, a hipótese dois confirmou-se, visto que a 

segurança da informação protege os dados sigilosos da empresa e auxilia nas 

estratégias de gestão. Contudo, não houve espaço para um maior aprofundamento 

nesse tema, ficando uma lacuna no que tange às estratégias de gestão da empresa. 

Tema que pode ser abordado em futuros trabalhos.  

Quanto aos pontos falhos,  a pesquisa confirmou que usuários sem 

conhecimento e profissionais irresponsáveis, podem deixar a  máquina exposta a 

ameaças, abrir e-mails perigosos, acessar links que colocam em risco a segurança da 

informação de toda a rede, dentre outras ações que podem causar danos à empresa. 

Por isso, realizar palestras e treinamentos frequentes com os usuários é fundamental 

para que todos os membros da corporação entendam que são importantes nesse 

processo de manutenção da segurança das informação e dos dados sigilosos das 

redes corporativas. Além disso, as Auditorias constantes também contribuem para a 

mitigação dos riscos e falhas na segurança da informação, a fim de que ela seja 

sempre contínua. 

Por fim, deve-se elaborar e implementar uma Política de Segurança da 

Informação na empresa, tendo todos os cuidados necessários para divulgação e 

atualização dos dados, junto à administração e aos funcionários. Definir a política de 

segurança da informação em redes corporativas é um importante passo para que se 

tenha uma boa gestão de segurança.  

 

4.1 Recomendações para Trabalhos Futuros 

Diante da indisponibilidade de informações mais amplas sobre a Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD), devido à sua recente promulgação, que data do ano de 

2019, considerando ainda sua importância para o ambiente das empresas de 
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tecnologia no Brasil, recomenda-se para trabalhos futuros a incorporação desse tema 

ao presente estudo.  

A LGPD considera que os dados de uma empresa é seu bem mais precioso, 

por isso as corporações devem se adequar às exigência internacionais, e a segurança 

da informação não pode se distanciar dessa realidade. A LGPD integra as empresas 

ao contexto internacional para promover a proteção dos dados pessoais dos 

indivíduos e, ao mesmo tempo, padroniza os processos de tratamento e transferência 

dessas informações para outras empresas. Ela veio regular o tratamento de usuários 

e clientes em empresas públicas e privadas, garantindo uma série de direitos aos 

titulares das informações, como indenizações, multas e outras punições 

(ALBUQUERQUE, 2020). 

Sendo assim, torna-se fundamental acrescentar esse tema ao presente estudo, 

aprofundando-se em suas deliberações. Outrossim, também é importante uma 

discussão mais ampla acerca sobre as ferramentas e mecanismos de segurança da 

informação e sua importância para a gestão da empresa.  
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