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SEGURANÇA DE DADOS EM AMBIENTES PRIVADOS 

 

Jamerson Matheus Cassemiro de Andrade Lima 

Pedro Vitor Oliveira Gomes de Santana 

Renan Costa Alencar1 

Resumo: Nosso trabalho tem como função mostrar as ameaças que se tem no 

ambiente de segurança de dados, no dia a dia dos usuários,os problemas e os tipos 

de ataque que uma empresa pode sofrer caso se mantenha desatualizada dos 

meios e ferramentas de proteção .Ao todo deste trabalho mostraremos diversas 

ferramentas para que uma empresa possa usar para se proteger e diminuir ameaças 

problemas de ataque a segurança de dados, Seguindo o código de prática para 

gestão da segurança da informação  ABNT NBR ISO/IEC 27002,e Afim de 

compreender sobre como ocorre o funcionamento de ataques a empresas e como 

ocorre o roubo de informações, e sendo assim mostrar como deve ser essencial 

para qualquer empresa se organizar se manter sempre atualizada no que diz 

respeito a informação. E para realização deste trabalho,nós usamos o modo de 

pesquisa bibliográfica,Com o objetivo de mostrar como uma empresa deve se 

defender dos tipos de ameaças que iremos mostrar ao longo deste trabalho. E 

visando mostrar como a informação se tornou um bem valioso nos dias de hoje.Por 

meio deste trabalho realizado foi possível compreender que é necessário que as 

empresas e organizações necessitam de um método mais forte e mais eficaz de se 

manter o ambiente empresarial seguro. 

 

Palavras-chave Política; Segurança; Informação; Desenvolvimento. 
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1INTRODUÇÃO 

 

O planeta em que vivemos está em estado de processo de desenvolvimento, 

nessa era em que tudo é digital e globalizado onde temos hoje a informação como 

bem valioso da população moderna sendo obviamente uma obrigação de todas 

corporações estar atualizadapara continuar crescendo no mercado mas por outro 

lado conforme a informação é propagada surgem individuos para querer tira-las das 

organizações e empresas sendo assim de extrema essencialidade estar nos 

conformes no quesito segurança pois toda coorporação tem que ter  informação 

obrigatóriamente para poder se manter conforme todo seu funcionamento e na 

realização de qualquer processo que vier a ser executado.(SÊMOLA, M. Gestão da 

Segurança da Informação - Uma Visão Executiva - 2 ed. São Paulo: Elsevier, 

2014) 

 

O tema abordado é claramente baseado na segurança da informação, e na 

necessidade em que as empresas possuem em manter um ambiente 

seguro,mostrando através deste trabalho as formas que existem de ameças e as 

vulnerabilidades que se tem dentro de um ambiente empresiarial, por meio deste 

trabalho queremos mostrar as formas de uma empresa se manter mais segura e 

minimizar os perigos de invasões que podem haver por funcionários descuidados e 

não treinados corretamente para lhe dar com a manipulação de dados e informações 

altamente sigilosas ao longo deste trabalho iremos mostrar as ameças,como 

funcionam e as ferramentas para controle de defesa e a importância do seguimento 

de uma política de segurança dentro de uma empresa que deseja se manter e 

deseja estar livre de ameaças e a quebra de informações. 

 

1.1DESCRIÇÃO DO PROBLEMA  

 

Conforme o avanço na rede de computares ao redor do mundo são levantadas 

diversas questões relacionadas aos problemas que surgemtodos dias da Web e por 

sua vez,o direito de privacidade sempre se mostra em evidência por causa dos 

usuários que estão sempre estão conectados dia a dia no ambiente digital chegando 

a marca de que as informações compatilhadas todos os dias tomou propoções de 

fluxo absurdas nunca vistas antes, Tornando a segurança de dados que antes era 

privada aos usuários agora ficando em estado de ameaça fazendo assim com que 

com um simples click faça com que seus dados sejam subtraídos ou até mesmo 

possam ser usados de forma indevida tudo isso em questão de poucos segundos 
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causando danos desastrosos para o individuo que tem seus dados subtraídos 

 

1.2FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Quais são as medidas e alterações que devem ser feitas com a lei de proteção 

dos dados? 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

•A grande importâcia que este projeto se encontra no âmbito de segurança de 

dados se tem um alto destaque global pois tudo depende de informação e da rede 

para que uma empresa possa se manter de pé, a rede todos os dias que passa, se 

mostra fundamental no ambiente e na rotina de todas as pessoas e assim sendo o 

“lar” de muitas empresas multimilionárias no mundo e a rede se fez uma grande 

responsável pelo compatilhamento mundial das informações. 

Porém,no quesito de ordenação juridica se tem muitos problemas em manusear 

as diversas questões que se tem no ambiente digital,sendo necessário,mostrar que 

o direito de privacidade no ambiente digital é o melhor metodo para que a tutela 

jurisdicional possa ser realizada do melhor método possivel. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Geral 

 

• Analisar as falhas que se tem no ambiente de segurança de dados e entender 

a importância que se tem em criar uma politica de segurança para que se 

possa diminuir falhas e ataques que se tem no ambiente 

coorporativo,seguindo a regra de segurança ABNT NBR ISO\IEC 27002. 

 

1.4.2 Específicos 

 

• Mostrar como criar uma politica de segurança adequada para minimizar erros 

dos usuários comuns e dos funcionarios colaboradores de uma empresa. 

• Compreender as necessidades e importâncias que se tem no ambiente 

coorporativo 

• Conscientizar os usuários sobre as falhas e perigos que se tem no ambiente 
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digital. 

 

2DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

Conforme Afirmam Cervo e Bervian (1983) que o modo em que se deve fazer 

abordagem dapesquisa“é o modo como se deve expor os fatos de diferentes pontos 

de vista e em diferentes processos e modos necessários afim de se atingir o 

resultado esperado”. Pensando nisso, este trabalho tem objetivo de alertar,no qual é 

direito fundamental dos usuarios à segurança na Rede de Computadores do mundo 

todo. 

Quanto ao processo de desenvolvimento do trabalho para que pudessemos 

entender de fato como funciona o ambiente de uma empresa resolvemos que 

eranecessário entender como funciona o lado da empresae o lado do invasor para 

assim podermos escrever neste trabalho.Pois quando se trabalha com a 

manipulação de  informações são dois lados de uma mesma moeda,porque tudo gira 

em torno da informação então resolvermos pôr em prática realizando um ataque a 

uma empresa para poder entender como funciona o ataque e como funciona o modo 

de defesa após a empresa ser atacada e concluímos que há uma grande 

necessidade das empresas  manterem um nível alto segurança e assim sempre 

ficando expostas a algum tipo de risco. 

 

Porém,quanto ao nível de profundidade na pesquisa,fizemos um estudo 

bibliografico,no qual nosso objetivo foi ter informação suficientemente possivel sobre 

o tema abordado durante o processo da pesquisa,tivemos como objeto em nossos 

estudos centrados na Lei de Proteção dos dados, e tendo uma alta análise jurídica. 

 

2.1 SEGURANÇA DE DADOS 

Conceitos 

 

 A segurança de dados é no exato contexto tudo aquilo que se leva em conta a 

proteção e preservação de informações confindenciais e sigilosas para usuários 

comuns e para as empresas afim de evitar que sejam indevidamente compatilhadas 

ou roubadas por pessoas mal intecionadas que usam as informações que foram 

subtraidas para uso próprio. 

(MINUSSI RIGHES 2012 p.40) 
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 A informação é necessario nos dias de hoje, é através da informação que decisões 

que podem ser tomadas iniciativas e ideias que dela surgem negocios diz Mitnick e 

Simon (2003, p 21). Conforme a tecnológia foi avançando, foi necessáro ter acesso 

a informação o que não é mais tão difícil, nos dias de hoje você pode receber uma 

informação através de qualquer lugar seja em um smartphone através de uma 

aplicação de conversa que há nele, ou em ultimo caso até por e-mail, sendo assim 

se tem cabe a nós questão de proteger. 

 

 

Segundo Sêmola (2014, p. 43), ele conceitua que a informação é " 

conjunto de dados utilizados para a transferência de uma mensagem 

entre indivíduos e/ou maquinas". 

 

Hoje no mundo em que se vive,Se faz necessário ter informação que se tornou 

valiosa hoje, e tem seu valor alto dentro dos negócios da organização, e aprender 

como a tornar segura é um passo essencial dentro de uma empresa, pois sendo em 

uma troca de dados em computadores e entre profissionais , que a informação posta 

no seu contexto exato, mostra a sua verdadeira relevância.  é essencial que seja 

utilizada apenas por  apenas indivíduos devidamente confiáveis,profissionais 

autorizados como afirma Sêmola (2014, p. 30) 

 

2.1.1 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

A segurança da informação no contexto exato é preservação de informações que 

são essenciais para uma empresa e/ou indivíduo ou organização. E sendo essa 

preservação que vai pelo ambiente tecnologico, e fisico da gestão de pessoas como 

afirma Sêmola (2014 p.41) 

 

A segurança da informação possui um grande e dificil desafio, que é conscientizar e 

alertar o setor humano que é necessario ter controle de segurança sobre as 

informações sendo uma tarefa extremamente dificil, porém com os conhecimentos 

necessários e realizando com exatidão cada etapa, no final possuirá um ambiente 

corporativo,confiavel e seguro.como resalta Ferreira e Araújo (2014, p.89) 
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2.1.2 NECESSIDADE DE SEGURANÇA 

Segundo Campos (2007): 

“Saber tudo em segurança de dadosnão quer dizer que tenha que saber 

tudo sobre segurança ou ter uma garantia da segurança estar sempre 

protegida. Todas a pessoas passam por essa experiencia quando fazer 

algum projeto relacionado a segurança e não conseguem atingir o 

objetivo ou resultado que quer.” 

 

Hoje em dia temos um enorme crescimento e um avanço enorme no modo em como 

as informações passam pela rede de qualquer negocio,organização ou empresa que 

tem resultado em crescimento e melhoria nos negocios , e sendo dessa forma um 

bem enorme nas organizações. Porém do mesmo jeito, as vulnerabilidades e 

ameaça as informações surgem dia após dia, pondo em risco as informações de alta 

importancia para uma empresa, e com um alto preço de mercado e podendo ocorrer 

o risco para perder clientes, Nakamura e Geus(2007) 

Os fatos que reforçam a necessária importância de segurança no ambiente 

tecnológico são o despreparo dos usuários e funcionarios no ambiente tecnologico e 

o crescimento dos crimes virtuais são algumas das necessidades que se tem em um 

reforço na segurança no ambiente virtual. 

 

 

Segundo Nakamura e Geus (2007): 

 

“Dentre alguns casos de incidência com falhas na segurança pode ser 

vistos um alto prejuizo. De acordo com as empresas Mastercard e Visa 

houve um roubo de 6 milhões de dados em cartões de credito em 2003, 

por exemplo, o que ocasionou sérios problemas para aqueles que 

tiveram os dados roubados.” 

 

Hoje no ambiente corporativo de digital existe uma grande deficiência no modo em 

como se pode proteger os dados primeiramente é necessario que se tenha uma 

implementação de ferramentas altamente eficientes  

visando reduzir as ameaças para quem estar sob posse das informações da 

corporação e sempre podendo assim deixar os usuarios alertas de qualquer riscos 

este conjunto de medidas tem o nome de politicas de segurança. 
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2.1.3 ATRIBUTOS BASICOS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

A segurança de dados se caracteriza principalmente na preservação dos dados e 

informações de uma empresa ou organização, cujo principais objetivo são 

Confidência das informações,disponiblidade para os funcionários utilizarem e a 

integridade que se caracteriza na preservação dos dados e informações de uma 

empresa. Tendo essas questões que caracterizam os pilares de uma empresa. 

(SILVA FILHO 2004). 

 

a) Integridade – A integridade é a questão no qual se tem a possibilidade de que 

aquela informação em que é manuseada possa manter as características da 

informação do proprietário no qual foi dada . Um exemplo é que se algum dado for 

alterado ou sofrer modificação por parte de outra pessoa que não for o proprietário 

da mesma se caracteriza em quebra de total sigilo da informação que estava sendo 

confiada ao funcionario (CAMPOS,2007 p. 50). 

b) Confidencialidade – É a propriedade que garante limitação ao acesso de 

determinadas informações, apenas pessoas autorizadas pelo proprietário tem o 

direito de acessá-la (MONTEIRO, 2003 p. 27). 

c) Disponibilidade – questão em que se dá a um funcionario de uma organização de 

se ter acesso de forma autorizada sempre que for essencial para ele(GIL, 2002 

p.41). 

 

 

2.2FERRAMENTAS PARA O CONTROLE DE SEGURANÇA 

 

Quando se manipula dados énecessário ter umaferramenta no controle da 

segurança da informação e ter cuidado no manuseio da informação, usuários 

dedicados e treinados, pois para lhe dar com segurança de dados é necessário se 

ter muita atenção a segurança da informação e pensando nisso que existe diversas 

aplicações que ajudam no manuseio e na prevenção de possiveis invasores.(SILVA 

et al 2011). 

Na atualidade a segurança possui diversas ferramentas no controle e no combate de 

invasões. 

São elas:Firewalls,Antivirus, entre outros. 
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2.2.1 Firewalls 

 

É a junção de Hardware e software faz o isolamento de uma parte da internet 

podendo assim ser chamado firewall. De acordo com Thomas (2007, p. 125) “O 

firewall funciona como uma barreira e analisa o movimento na rede e ao mesmo 

tempo ele faz as devidas restrições contra o trafégo indevido impedindo 

principalmente invasões”. 

É necessário que nos computadores de empresas hajam sempre firewalls 

configurados para cada um dos computadores, Conforme Afirma Thomas (2007)” Os 

usuarios é que são responsáveis pela segurança em seu ambiente. E de certa forma 

todos aqueles que tem o acesso a Web, e para todas finalidades é necessário se ter 

o firewall sempre em pleno funcionamento”. 

 

Figura 1- Funcionamento de um Firewall 

 

Fonte:Techmundo 

https://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/10/como-funciona-o-firewall.html 

 

 

Figura 2:- Funcionamento de filtragem de pacotes. 

 

Fonte:Ufrj 

https://www.gta.ufrj.br/grad/13_1/firewall/classificacao.html 

https://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/10/como-funciona-o-firewall.html
https://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/10/como-funciona-o-firewall.html
https://www.gta.ufrj.br/grad/13_1/firewall/classificacao.html
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A filtragem de pacotes foi um dos primeiros metódos de firewall utilizados que 

apareceu na década de 80 sendo um método muito simples porém é oferecido um 

bom nível de segurança. 

 

Existem dois tipos de filtragem que o firewall realiza são elas: 

 

• Filtragem estática:onde determindado tipo de dados que deseja ser acessado 

é liberado ou bloqueado sem notar a ligação que um pacote possui com outro 

dependendo do serviço é necessário alguns requisitos para que se possa 

iniciar o serviço ou aplicativo desejado.sendo assim como mostrado na 

imagem acima os filtros possuem suas proprias normas para autorizar ou não 

o serviço a ser iniciado,A desvantagem de usar a filtragem estática é que 

pode ocassionar um  enfraquecimento na segurança da rede já que o criador 

da rede ou administrador pode criar normas que tenham menos rigidez. 

 

• Filtragem Dinâmica: Surgiu para que se possa romper os limites que a 

filtragem estatíca possui na filtragem dinâmica os filtros analisam qual o tipo 

de dados que é inserido para que se possar determinar e criar regras 

adaptadas a eles o que faz com que alguns tipos de pacotes só possam 

trafegar na web por um determinado periódo de tempo e ocorrendo muito a 

redução de respostas a serviços e aplicativos serem negadas de serem 

iniciadas. A desvantagem que há nesse tipo de filtragem é que se tem pouco 

controle realizado relacionado aos pacotes fazendo assim o ambiente ficar 

vulneravél a diversos tipos de agentes maliciosos. 

 

2.2.2Antivirus 

 

Os antivírus são Ferramentas de trabalho que tem a finalidade de fazer uma busca 

para saber se há algum vírus no computador. Normalmente todos os antivírus 

possuem funcionalidades que ajudam no combate de arquivos maliciosos e também 

podem funcionar como Firewall. 

Todo Antivírus tem a função de fazer uma varredura completa na maquina do 

usuário ou no banco de dados de uma empresa e tambem podendo ter a função de 

verificador agendado podendo assim fazer suas verificações em hora marcada em 

unidades de armazenamento,discos removiveis e também verificando todo e 



19 

 

qualquer download que possa ter sido feito de forma sem ser notado.(MENDONÇA, 

2010) 

No caso de ocorrência,ataque ou algum incidente que tenha ocassionado um 

eventual prejuízo a parte fisica do computador é sempre importante ser previnido 

nessa situação. por isso é necessario e de extrema necessidade que se tenha um 

backup de cópias de segurança dos arquivos presentes. (BAUER, 2006). 

 

Na figura 3 é mostrado como selecionar a opção para realizar o escaneamento em 

todo o disco do sistema. 

 

 

 

Figura 3 -Seleção para escaneamento 

 

Fonte:Avast 

https://support.avast.com/pt-pt/article/Antivirus-PC-virus-scan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.avast.com/pt-pt/article/Antivirus-PC-virus-scan
https://support.avast.com/pt-pt/article/Antivirus-PC-virus-scan
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Figura 4 - Tipos de escaneamentos recomendados para maior segurança. 

 

Fonte: Avast 

https://support.avast.com/pt-pt/article/Antivirus-PC-virus-scan 

Para a maior proteção de uma empresa é importante que as maquinas do ambiente 

coorporativo não estejam sob a utilizacão de qualquer tipo de antivírus e nem 

mesmo estejam usando softwares piratas, Um bom antivírus para o ambiente 

empresarial seria o antivírus coorporativo sendo um antivírus com um maior nível de 

proteção comparado aos softwares comuns e possuindo vantagens comparado aos 

antivírus residenciais. 

 

São elas: 

 

• Proteção compartilhada: Em um Ambiente empresarial é sempre importante 

que todas as maquinas sempre estejam totalmente protegidas, comparado 

aos antivirus comuns ou seja residenciais que protegem só uma maquina por 

vez o antivírus coorporativo protege varias maquinas ao mesmo tempo por 

meio da rede. 

 

• Fácil monitoramento: Como o antivírus coorporativo funciona de forma 

centralizada podendo proteger toda a rede se torna mais fácil para o gestor de 

uma empresa de T I monitorar o funcionamento desse tipo de antivírus 

eliminando todas funções de uma estação de trabalho e assim aumentando o 

desempenho das maquina na empresa. 

 

 

• Proteção ilimitada: Os antivírus residenciais são duplamente mais pesados 

que os coorporativos e mais limitados na questão de escaneamento pois 

https://support.avast.com/pt-pt/article/Antivirus-PC-virus-scan
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muitas vezes o processo de verificação de arquivos é demorado e lento 

podendo ser necessario deixar ligado a maquina uma noite toda para que o 

escaneamento seja completado já com o antivírus coorporativo tem um 

escaneamento descentralizado e funcionando em segundo plano permitindo 

assim que o usuário realize funções e atividades na maquina enquanto o 

processo de verificação é completado. 

•  Suporte contínuo: Todo antivírus coorporativo possui um otimo suporte para 

caso ocorra eventuais falhas e infecções na rede seja causado por um 

descuido do funcionário ou sendo pelo próprio sistema da empresa mas 

sempre o suporte está ativo para tomar a melhor decisão caso ocorra algum 

incidente, o suporte do antivírus coorporativo possui os maiores especialistas 

treinados para lhe dar com todo tipo de situação e ajudar aqueles que estão 

sob cargo da gerência do antivírus coorporativo. 
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2.2.3Realização Correta de Cópias de Segurança 

 

Conforme afirma CERT BR (2012 p.35), “os Backups mais conhecidos como 

cópias não sendo exclusivamente para recuperação de arquivos, mas também para 

que se possa recuperar após qualquer infecção ocasionada por vírus” 

O armazenamento de todo que qualquer tipo de informação é possivel se realizar em 

qualquer dispositivo sendo comuns em smartphones,Pen drives,Hd’s ou até mesmo 

em midias não muito utilizadas como CD ou DVD, Sendo recomendado que analise 

e dependendo do que for armazenado ou do valor que a informação tem se 

recomenda salvar em midias com curto prazo de vida pois se forem extraviadas tem 

facilidade em serem destruídas. 

Hoje tem muitos jeitos de se guardar arquivos tambem há maneiras de se facilitar o 

processo e para assim podendo ser configurado para o procedimento de Backup.  

 

2.2.4Assinatura Digital 

 

Este é o metódo que verifica o dado ou informação que está sendo dito, 

podendo ser necessário para a comprovação e se aquela determinada informação 

foi manipulada e se foi criada pela pessoa que está dizendo que a criou (CERT.BR 

2012). Este modo de segurança é muito utilizado em Bancos, nas chaves 

criptografas e até mesmo utilizados para determinar se uma conexão é segura. 

As conexões protegidas na Web são utilizadas pelo protocolo SSL Secure Socket 

Layer porém o navegador do usuário é que e que dá a informação sobre qual é a 

Para poder se iniciar a transmissão de informações, e sendo assim o navegador ou 

browser precisa ter chave de segurança para poder ter acesso ao banco de dados, e 

sendo desse modo que o individuo e o site se comunicam de forma segura 

(CERT.BR 2012). 
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  Figura 5 - Realização do processo de criação de uma assinatura digital 

 

 

                                                               Fonte:ufrj  

            https://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/ass-dig/ComocriarumaAssinaturaDigital.html 

 

2.2.5 Certificado Digital 

 

O certificado se caracteriza em uma espécie de programa eletrônico que 

possui dados como a identidade ou CPF do que solicita e então a entidade que está 

com a informação confirma os dados evitando todo e qualquer tipo copia ou que 

possa ser adulterados. Para isso ser é necessário que haja um software 

intermediário ou um browser ou cliente de e-mail para que se possa reconhecer a 

informação e se é verdadeira,este processo se faz necessário que se use um jeito 

de criptografagem, que é quando dados são codificados para navegarem pela 

internet.A informação que há em uma certificação são: Os Dados da pessoa que 

solicita,autoridade certificadora, Período em que vai ocorrer validação,e o tempo de 

validade. 

 

https://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/ass-dig/ComocriarumaAssinaturaDigital.html
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Figura 6- Funcionamento do certificado digital e onde os dados criptografados são 

armazenados 

 

Fonte:Blog alternativa sistemas 

http://alternativasistemas.com.br/blog/o-que-significa-oferecer-um-site-seguro-aos-clientes/ 

 

O metódo aqui falado ocorre de forma que o programa puramente baseado 

em criptografia Trata-se de um documento eletronico principalmente para identificar 

e confirma pessoas e empresas no ambiente virtual.para possui-lo, é necessario que 

o(a) interessado deve se diriga a uma autoridade para poder registra-lo. Uma função 

bastante utilizada pelas organizações é enviar suas declarações de tributos e 

obrigações acessórias por meio digital ou eletronico. Para que possa evitar 

fraudações podendo deixar processo mais seguro.A real caracteristica da assinatura 

digital em uma certificação é mostrar que uma outra entidade possa garantir a 

veracidade e confirmar  as informações que está contida. 

 

 

3 RESULTADOS  

A Primeira informação que conseguimos obter nesta pesquisa é alarmante. 61% dos 

brasileiros que tem acesso a internet clicaram em links suspeitos que foram 

enviados e-mail e não sabia que eram links suspeitos. Sendo esse um dos métodos 

mais perigosos para os que perguntamos, sendo o ponto de inicio para o phishing 

http://alternativasistemas.com.br/blog/o-que-significa-oferecer-um-site-seguro-aos-clientes/
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que é um ato malicioso usado para subtrair informações pessoais e financeiras dos 

indivíduos.(MITNICK, K. D.; SIMON, W. L , 2010) 

Simulamos um ataque de DDoS a uma empresa de jogos em navegador e 

percebemos diversas vulnerabilidades que haviam na segurança do site como por 

exemplo: falhas no monitoramento do trafego da rede assim podendo o invasor 

facilmente manipular os protocolos e fazer os jogadores serem direcionados para 

uma URL ou seja um site do jogo muito próximo ao original para poder enganar a 

vitima e ter seus dados copiados facilmente e o site não possuia um anti-DDoS 

assim conseguimos aproveitar dessa brecha e realizar o ataque. 

No futuro as pessoas tendem a se preocupar mais com seus dados e a ter medo de 

terem seus dados roubados ASSUNÇÃO, Marcos Flávio Araújo. Segredos do 

Cracker Ético. 4. ed. Florianópolis: Visual Books, 2005. 66% daqueles que 

entrevistamos afirmaram que se preocupam com seus dados. 29% nos disseram 

que estavam estáveis, 5% Falaram que não entendiam .. 

Segundo (NAKAMURA; GEUS, 2012)Esta preocupação com segurança de dados 

costuma aumentar, quando vamos descobrindo .experiências desagradáveis de 

outras pessoas ou mesmo nos lembramos das nossas no passado, 65% daqueles 

que conversamos nos afirmaram uma pessoa que já foi  Vítima de golpe pela 

internet ou por uma ligação; e também nos disseram entrado em links suspeitos por 

e-mail sem nem saber se era confiável; e 60% clicaram em links maliciosos enviados 

pelo WhatsApp. 

3.1AMEAÇAS A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

  Segundo Sêmola (2014, p. 38)São consideradas ameaças à segurança a 

segurança de dados, ações que possibilitam o não funcionamento de todas as 

questões e os atributos básicos e necessários  no ambiente tecnológico sendo um 
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dos a confidencialidade (questão em que é necessário ter acesso a informação, 

somente pelos profisionais devidamente autorizados), integridade (questão em que 

garante a segurança da informação e que seja continuada da forma em que foi 

criado) disponibilidade (que determina que os dados possam estar disponíveis 

quando necessário para usar). O Roubo ou perda de algum desses atributos poderá 

causar um prejuízo na segurança e assim deixando a organização vulneravél 

 

Segundo Sêmola (2014, p.45)," São individuos que podem causar incidentes que 

deixam as informações comprometidas e seus ativos e assim sendo explorado as 

vulnerabilidades".As vulnerabilidades podem ser de diversas formas sendo elas: 

naturais, de hardwares, de softwares, fisicas ou até mesmo na comunicação 

humana. tendo um risco muito alto de uma ameaça,trazer risco ao negócio e 

impossibilitando a continuidade do negócio. 

 

3.1.1ATAQUES A INFORMAÇÃO 

 

Todas tentativas de Roubo a informação de forma não é autorizada pelo gestor, é 

considerado um ataque. A pessoa que tenta subtrair ou ter controle da informação 

no ambiente tecnológico é conhecido como hacker, segundo Mitnick e Simon (2003, 

p.6)," a mentalidade do hacker é orientada para encontrar maneiras de penetrar a 

segurança no ambiente tecnologico." 

 

Alguns exemplos de ataques são: 

 

Vírus 

 

Os Vírus são programas que tem a capacidade de se replicar e injetar codigos 

maliciosos em seu computador, representa uma ameça no ambiente da tecnológico 

e da segurança tecnológica. De acordo com Medeiros (2001, pg. 32) “Os vírus são 

parasitas que se inserem nos computadores, contra vontade do individuo podendo 

executar funções desnecessarias e indesejadas”. 

É propagado em downloads,pen drives,emails e em programas da internet podendo 

danificar o computador do usuario, e tambem podendo subtrair suas informações, e 
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mexendo com o funcionamento e causando anormalidades no computador 

(PEREIRA et al 2007). 

Possui a extrema necessidade de se ligar a um hospede ou arquivo hospedeiro pois 

caso o contrário não irá funcionar sendo um arquivo,midia ou documento para 

funcionar 

 

Trojans 

 

Os cavalos de troia mais conhecido como trojans são, usados quando não se 

consegue ver e detectar nenhum risco no sistema, penetram uma certa  máquina 

anexado a alguma arquivo por exemplo um aplicativo de voz ou jogo ou em uma 

musica e sendo abrem as brechas para o hacker atacar. 

Como diz Assunção “ “trojan ou troia” vem da epoca dos gregos em que usavam um 

cavalo de madeira para poderem atacar“O Trojan elimina qualquer obstaculo para 

que ele não entre no computador.Utiliza as portas sendo elas podendo ser TCP ou 

UDP, para poder receber outras conexões de outros lugares e assim tendo acesso 

aos comandos da maquina para o invasor poder entrar.(ASSUNÇÃO, 2005). 

E tambêm realiza outras funções sendo indesejadas ao usuário, sendo 

elas:subtraindo dados do usuario e podendo até mesmo executar funções no script . 

algumas outras ações se caracterizam como, danificar arquivos do usuario ou até 

mesmo prejudicar o sistema operacional do individuo. 

Imagem mostra o processo de conexão entre a ferramenta utilizada para invasão e a 

maquina a ser infectada. 

 

Figura 7 - Tentativa de conexão de entrar na maquina da vitima. 

 

Fonte:Fórum Hardware 
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https://www.hardware.com.br/dicas/como-funcionam-trojans.html 

 

Na Figura 7 é mostrado que a conexão entre a ferramenta de invasão e a maquina 

invadida foi bem sucedida podendo assim subtrair dados ou fazer com que a 

maquina invadida realize funções indesejadas. 

 

 

      Figura 8 -Conexão bem sucedida do invasor na maquina da vitima. 

 

                                                   Fonte:Fórum Hardware 

                https://www.hardware.com.br/dicas/como-funcionam-trojans.html 

Backdoors 

É um programa malicioso que faz com que o hacker possa voltar ao computador que 

foi anteriomente invadido, ele consegue voltar ao computador invadido através de 

algum arquivo modificado que o hacker cria para poder ter essa finalidade,Sendo 

assim se dá o nome de backdoor que traduzindo significa porta dos fundos 

.(CERT.BR, 2006) 

No momento em que um sistema é invadido, no geral o individuo deixa aberturas e 

dessas aberturas os crackers atacam, com a abertura deixada o cracker pode tanto 

entrar como tambem deixar o sistema na hora que quiser. Os Crackers Vêem isso 

como sendo seguro e não precisando utilizar dos metodos como ja falado 

anteriomente. (H4CK3R 2003). 

 

 

 

 

 

 

https://www.hardware.com.br/dicas/como-funcionam-trojans.html
https://www.hardware.com.br/dicas/como-funcionam-trojans.html


29 

             Figura 9 - Fluxo do caminho para a ativação do backdoor 

 

 

                                                            Fonte: Welivesecurity 

https://www.welivesecurity.com/br/2018/03/14/oceanlotus-lanca-novo-backdoor-usando-truques-

antigos/ 

 

Figura 10 - Fluxo sobre a execução do Backdoor 

 

Fonte: Welivesecurity 

https://www.welivesecurity.com/br/2018/03/14/oceanlotus-lanca-novo-backdoor-usando-truques-

antigos/ 

 

 

Rootkit 

 

Uma série de ferramentas usada principalmente para poder esconder a presença do 

invasor, depois que essa ameaça é instalada na maquina o intruso tem acesso 

liberado a tudo que existe na maquina estando obviamente camuflado. 

Esta ameaça tem por função mudar o sistema original por uma cópia hackeada pelo 

proprio invasor fazendo assim com que o mesmo possa ter completo controle da 

https://www.welivesecurity.com/br/2018/03/14/oceanlotus-lanca-novo-backdoor-usando-truques-antigos/
https://www.welivesecurity.com/br/2018/03/14/oceanlotus-lanca-novo-backdoor-usando-truques-antigos/
https://www.welivesecurity.com/br/2018/03/14/oceanlotus-lanca-novo-backdoor-usando-truques-antigos/
https://www.welivesecurity.com/br/2018/03/14/oceanlotus-lanca-novo-backdoor-usando-truques-antigos/
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maquina infectada como por exemplo: inibir os processos que estão sendo 

executados pela maquina,mostrar um espaço de armazenamento do disco que não 

é real entre outras funcionalidades.(ASSUNÇÃO, 2005). O rootkit por si só possui 

diversas funções ja nele como por exemplo das ameaças faladas acima como 

Trojans e backdoors. 

Hijackers 

       Este tipo de ameaça ataca principalmente os browsers,fazendo com que os 

navegadores realizem funções não desejadas pelo usuário como por exemplo 

fazendo com que o navegador abra paginas da internet de forma automatíca,mostrar 

propagandas repentinas sem que o usuario não clique em nada,fazendo assim a 

maquina do usuário ficar um caos.(H4CK3R) 

 

 

Bots e Botnets 

 

       Os Bots são ameaças que se espalham de forma autônoma é necessário que o 

sistema esteja vulnerável para que os bots se aproveitem de vulnerabilidades que há 

na maquina como softwares mal instalados ou não configurados de forma correta 

para que possam explorar e ataca-los de forma remota se conectando por meio de 

um componente IRC(Internet Relay Chat) que é um componente utilizado para que 

possa haver um comunicação online onde apenas uma maquina servidora com o 

IRC ou varias se comunicam enquanto aguardam o comando do invasor para poder 

realizar o dano ao sistema desejado. Quando o invasor criar uma rede composta por 

varios bots em maquinas infectadas se dá o nome de Botnets. (SILVA, N. 

da.Vulnerabilidade dos Dados de Informática: Uma Ameaça para as Empresas 

Latino-Americanas. Wharton universia, 2008). 
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Figura 11- Mostra como é a realização do ataque feita pelos bots 

 

Fonte: Mundo dos Hackers 

https://www.mundodoshackers.com.br/o-que-e-e-para-que-serve-uma botnet 

 

“Os Botnets se caracteriza em uma rede que é composta de varias 
maquinas infectadas pelos botseste tipo de conexão criada pelo invasor 
é realizada por meio de varias maquinas já infectadas pelos bots. O 
botnet quando infecta varias maquinas sendo centenas ou milhares isso 
faz com que o invasor tenha um grande dominio relacionado a seus 
ataques,fazendo assim com que o invasor possa realizar diversos atos 
maliciosos como por exemplo phising ou emails com vírus nele” 
(CERT.BR [2012?]). 

 
 
 
 

     Figura 12: A figura mostra um esquema gráfico de botnets em ataques 
 

 
 

https://www.mundodoshackers.com.br/o-que-e-e-para-que-serve-uma-botnet
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                                                               Fonte:Google 
                                    https://sites.google.com/site/fluxohost/botnet 

Estes programas tem por principal função subtrair dados que geralmente são 

confidenciais como dados de cartões de crédito,senhas,RG ou Cpf e de forma onde 

tudo seja enviado para o invasor e tambem podendo usar a maquina que ja está 

infectada para enviar spams que são mensagens com arquivo maliciosos,os bots se 

mostram ser muito mais perigosos para as empresas do que para usuários comuns 

pois podem fazer com que aconteça um interrupção nos serviços,podendo haver a 

subtração de dados de clientes e dos fornecedores causando assim um prejuízo 

enorme para a empresa atacada. 

 

Keyloogers 

 

         Os Keyloogers possuem como principal função gravar e fazer o 

armazenamento de dados pessoais e mandar para um individuo com más intenções 

sequência numerica que é feita pelo o usuário de algum serviço como por exemplo 

de bancos ou senha de cartões de crédito comuns. 

Geralmente estão anexados a algum programa e sua ativação se dá por meio da 

utilização de algum serviço que o usuário vem a utilizar,Esta ameaça vem na maioria 

das vezes com um Trojan sendo assim necessario ser executado para que ocorra a 

ativação do keylooger(CERT BR, 2006). 

As configurações dadas ao keylooger fazem com que após os dados serem 

capturados todas as informações são enviadas para o email do Cracker fazendo 

assim com que ele tenha acesso a todas informações do usuário. 

 

 

Os diversos problemas ocassionado por essa ameaça fez com que ocorresse a 

criação do teclado virtual ao acessar a conta bancaria por exemplo pois assim com o 

teclado virtual só é necessário clicar nas letras e numeros evitando assim passar 

informações desnecessárias. 

Screenloogers 

      Esta é uma variação do keyloogers onde ao invés do invasor capturar o que é 

digitado no teclado ele captura o que é clicado no mouse e o que está sendo exibido 

no monitor no momento em que o usuário, a ativação ocorre no momento em que o 

https://sites.google.com/site/fluxohost/botnet
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mouse é clicado é utilizado quando o usuário digita suas informações com o teclado 

virtual e então o invasor nota a diferença e passa a usar o Screenloger. 

Conforme Assunção afirma (2012, p.148) “O E-Commerce e empresas Financeiras 

tem prejuízos por conta deste tipo de ato, porque tem de estar criando diversos 

outros métodos para garantir a segurança do cliente,pois nem mesmo digitar a 

senha usando o teclado virtual já não funciona mais” 

SQL Injection 

        O SQL Injection é um método para ataque que se baseia na linguagem SQL, 

muito utilizada por bancos de dados e aplicativos de hojecom a função de ser 

realizado a troca de informações,O SQL injection se aproveita de diversas falhas que 

se tem no ambiente de segurança e dessas falhas realiza a troca de informações 

(H4CK3R). 

Um método de ataque bastante usado para se ter informações é a que o SQL 

injection falsifica um determinado formulário de registro de login de um aplicativo. 

Figura 13- Código de um aplicativo na web onde irá conter dados do usuário 

 

                                                                     Fonte:Devmedia 

                                      https://www.devmedia.com.br/sql-injection/6102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.devmedia.com.br/sql-injection/6102
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Figura 14:Tela de login para o usuário 

 

                                                      Fonte:Devmedia 

                              https://www.devmedia.com.br/sql-injection/6102 

 

Figura 15:Onde os dados que o usuário colocou na figura 7 estão sendo 

processados pelo aplicativo. 

 

 

                                                  Fonte:Devmedia 

                         https://www.devmedia.com.br/sql-injection/6102 

 

Após o usuario colocar o login e a senha (Figura 7),o aplicativo realiza uma consulta 

para saber se pode ou não fazer a autenticação do usuario. 

O maior defeito do Código da listagem 2 é a parte do comando em faz a execução 

do sql. 
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Figura 16:Código que realiza a execução do SQL 

1 
2 

varsql = "select * from users where username = '"+ username +  
"' and password = '"+ password+ "'"; 

Fonte:DevMedia 

 https://www.devmedia.com.br/sql-injection/6102 

 

A maior falha que existe neste código é a que o mesmo não faz nenhum tipo de 

verificação ou validação para determinar se os dados fornecidos estão certos ou 

não, e sendo assim um individuo com intenções ruins consegue facilmente enganar 

o sistema somente sabendo um nome de login que seja verdadeiro e inserindo como 

a senha o que está abaixo. 

 

Figura 17 - Código onde não tem a necessidade de colocar a senha 

1 
2 
3 

Username: admin'-- 
  
Password: 

Fonte:Devmedia 

https://www.devmedia.com.br/sql-injection/6102 

Na Figura 17 o invasor terá autenticidade para o acesso do login com devido 

sucesso pois quando mesmo digita”- -“ torna todo comando após isso comentário.E 

então invasor terá o acesso pois o código de password não vai conseguir ser 

executado devido a esta falha que se tem na criação do código tornando assim uma 

brecha para que o invasor possa conseguir ter acesso a conta login do usuário. 

 

3.1.2Elaborando a política de segurança 

 

Para começar é necessário ter em mente o tipo de funcionário que vai se encarregar 

da política,no inicio com a formulação das regras , até a conscientização daqueles 

que serão usuários e sempre mantendo a ordem. 

O princípios para formular uma politica de dados são: 

 

a) Ter um olhar no que é necessario para a empresa e assim ver quais são suas 

necessidades, e obviamente sempre estando de olho na segurança da informação 

da empresa. 
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b) Priorizar e classificar os dados que forem importantes e de alto valor para a 

empresa e tomar medidas quanto o manuseio e a devida segurança dessa 

informação. 

 

c) Ter um Plano para se recuperar e continuar caso ocorra um Roubo nas 

informações da empresa. Possuir uma estratégia pós incidente é essencial para 

evitar e diminuir o prejuízo caso as informações sejam roubadas podendo assim 

rapidamente reerguer a organização. 

 

d) Proibições e autorizações do usuário : 

A empresa deve determinar o que é permitido ou não em relação a direitos e 

proibições que o usuário tem e a politica deve ter, a politica de direitos e proibições 

deve ser muito explicativa para que não possa ter nenhuma duvida de parte do 

indivíduo. 

e) Politíca de compromisso do usuário: 

Essa politica é um jeito formal para que possa haver uma rigidez para aqueles que 

vão seguir a politíca e os termos propostos.podendo deixar claro das punições caso 

não haja seguimento da norma. Quando houver a contratação do funcionário com a 

organização ou empresa o novo funcionário tem de assinar,ou assina-lo junto ao 

contrato caso esteja em anexo. 

 

4 DISCUSSÃO  

Esta pesquisa de campo foi realizada em março de 2020 com nossos amigos com o 

objetivo de mensurar uma quantidade média de pessoas que navegam na internet e 

se sentem segurança com os seus dados na rede. 

 

Questionário: 

 

1) Você se sente seguro na internet hoje em dia? 

R- 90% dos que entrevistamos nos afirmaram não se sentirem seguros pois tem 

medo dos diversos tipos de golpes que se tem no ambiente digital. 
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2) Você utiliza a mesma senha em suas contas virutais exemplo gmail,hotmail ou 

Yahoo? 

50% das pessoas que entrevistamos nos afimaram sempre usar a mesma senha 

para contas de email na internet alegando por motivo de esquecimento. 

 

3) Já teve alguma conta que foi hackeada alguma vez? 

60% dos intrevistados nos afirmaram ja ter sofrido golpe de phishing,20% dos 

entrevistados ja cairam em golpes e receberam emails com spams e outros 20% nos 

falaram nunca ter sofrido ataque de hackers. 

 

 

4) Você acha que estas medidas de"segurança na rede"que te ensinam funcionam 

de verdade? 

R- 30% dos entrevistados nos falaram que algumas medidas de proteção realmente 

funcionam 50% nos afirmaram não sentir efeito quanto as medidas de segurança e 

os outros 30% disseram que não se importam. 

 

A pesquisa de opinião foi respondida por um grupo de 50 pessoas que utilizam a 

internet no dia a dia e/ou trabalham com a internet. 

Figura 18: Gráfico da Pesquisa de Campo. 

Fonte: Google Forms 
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https//docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScOSciw5 

kl_wMyR4jl5w5zyjrZI26WnXa 

s5apk157x2I_ofg/formResponse 

Na Figura 18, podemos deduzir que a maioria das pessoas não se sentem seguras 

ao navegar na internet hoje em dia, por causa da falta de segurança e fiscalização e 

brechas para pessoas mal intencionadas na internet. Vimos também que muitas 

pessoas já tiveram suas contas hackeadas e não seguem as medidas de segurança 

na rede.esta pesquisa foi realizada através do google formulario  

 

Sobre a Prática 

 

Situação Ataque de DDOS a uma empresa fornecedora de servidores para jogos 

browser para isso utilizamos um programa c++ de teste para ataque DDOS essa 

ferramenta é utilizada por algumas empresas para testar suas defesas contra esse 

tipo de ataque observamos uma vulnerabilidade no Dominio dos sites da linha de 

servidores pois durante uma tentativa de ataque usando a ferramenta sqlmap 

detectamos que o site não possui proteção contra ataques em DDOS,Então 

decidimos fazer o teste do ataque de dados diretamente no dominio como foi 

demonstrado abaixo. 

                           Figura 19:Ferramenta utilizada para o ataque ao site 

 

 Conseguimos realizar o ataque e como resultado: Em apenas poucos minutos 

conseguimos não só causar (lag = lentidão nos sites) como também derrubamos por 

varias vezes o site e causamos inumeras percas de dados,como logins e senhas 

etc.. 
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Figura 20 - Página após o ataque 

 

Fonte:Ddtank 

                                   ddtankpremium10.5ddtankcross.com/play/ph?server=6 

Então conversamos com a área de T.I desta empresa e Perguntamos se havia como 

encontrar uma maneira para corrigir essa vulnerabilidade,e nos convencemos que o 

melhor seria colocar os arquivos na nuvem. 

 

 

                      Figura 21:Página da empresa de proteção em nuvem 

 

Fonte:CloudFlare 

https://www.cloudflare.com/pt-br/plans/ 

https://www.cloudflare.com/pt-br/plans/
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Recomendamos o uso da nuvem CloudFlare,uma empresa americana renomada 

nesse ramo,com uma ótima proteção contra ataques DDOS , Backdoors entre 

outros. Ao transferir os arquivos para a cloud tentamos novamente o ataque com 

cerca de duas maquinas atacando o domínio novamente, logo após duas horas de 

ataques não conseguimos nem sequer causar lag ou transtornos no site. 

 

                   Figura 22:Página do site de jogos onde feito o ataque 

 
Fonte: DDTank 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho tem como função mostrar as vulnerabilidades que uma empresa 

ou organização podem ter por descuido dos funcionários que não possuem 

experiência adequada para lhe dar com as diversas ameaças mostradas ao longo de 

trabalho e assim causando uma exposição na segurança de uma 

empresa.Mostramos ao longo do trabalho varias ameaças e o modo como agem e 

causando danos. 

 

          Durante o processo de produção deste trabalho procuramos saber sobre as 

vulnerabilidades que as empresas podem possuir como falhas de softwares 

ocassionadas por não se manter a ferramenta de defesa atualizada e falhas no 

trafego de protocolos,fizemos um ataque a uma empresa de jogos Browser nos 

baseando nas vulnerabilidades que a mesma possuia e derrubamos o site varias 

vezes para que pudessemos entender como que um invasor ataca. 

 

Na teória vimos uma grande barreira no que diz respeito em manipulação de dados 
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nas empresas vimos muitas falhas neste ambientefica visível que deve existir um 

conserto de tal modo e um maior seguimento da politica de segurança, ter 

consciência de como devem ser protegidas as informações para que não haja o 

risco de serem subtraídas. 

 

Para a conclusão deste projeto nos dedicamos e realizamos o estudo bibliográfico 

para poder ter os resultados aqui usados e vimos que este é um tema muito 

abrangente que é necessário ter atenção quando for falado, sendo assim pode ser 

que seja necessário um estudo de caso.Entretando nós não conseguimos contato 

com nenhuma empresa no periodo em que estavamos fazendo estudo para a 

conclusão deste TCC recomendamos ao leitores e a quem estiverem pesquisando 

para fazerem o estudo de caso pois terão um melhor resultado durante o processo 

de pesquisa. 

. 

Na pesquisa abordada, pudemos analisar e concluir a grande importância que a 

segurança da informação trás no ambiente coorporativo, e também, nesta pesquisa 

usamos fizemos de conforme a Regra e o código de pratica para controle de 

segurança Chamado ABNT NBR ISO/IEC 27002 
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