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Resumo ................................................................ 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar um protótipo de software em 

desenvolvimento voltado à segurança da informação.  Na era da inclusão digital a 

informação é considerada o principal patrimônio das organizações e instituições e, 

segundo (Claudia Dias, 2000), “... O usuário espera que as informações estejam 

disponíveis no momento e local que ele determinar, que sejam confiáveis, corretas e 

mantidas fora do alcance e das vistas de pessoas não autorizadas...”. A proposta 

consiste em criar um sistema capaz de bloquear ou apenas registrar a saída de 

informações através de webmails, sistemas de armazenamento em nuvem (dropbox, 

google drive), LAN, FTP, impressoras, USB, além de bloquear e registrar o acesso de 

spywares a webcam e microfone.  Serão utilizadas as ferramentas Visual Basic 

(Loureiro, 2012) para a construção do protótipo, Adobe DreamWeaver (Vieira, 2011) 

para o desenvolvimento da plataforma web e o MySql (Tosing, 2006) para o banco de 

dados. Em pesquisas já realizadas os gestores/diretores entrevistados aprovam a 

ideia e acreditam que a ferramenta poderá ser de grande auxilio no controle do capital 

intelectual das empresas, informações confidenciais e informações particulares, 

proporcionando maior segurança no armazenamento de informações em seus 

computadores corporativos ou pessoais. O software encontra-se em 

desenvolvimento. 

 

Introdução 

Cada vez mais entende-se a importância da segurança digital. Porém, são poucas as 

ferramentas de combate que asseguram a confidencialidade do que é armazenado no 

mundo virtual. E, quando existem, geralmente são ferramentas caras e de difícil 

manuseio.  Visando tornar a segurança da informação acessível a todos, este projeto 

apresenta o protótipo denominado cEye , que está sendo desenvolvido com o objetivo 

de ser fácil de instalar e possuir uma interface simples e eficiente que permitirá ao 

usuário controlar os registros dos acessos ou a tentativa de acesso de seus dados 

que ocorrem tanto nos meios físicos (pen drive, cartão de memória, discos) quanto 

virtuais (internet, rede). 

 

 

 

 



 

 

Objetivo 

O objetivo deste projeto é apresentar um protótipo de software que analisa as 

principais interfaces de saída de dados e monitora qualquer tipo de vazamento de 

informações assegurando a confidencialidade das mesmas.  

 

Metodologia 

O protótipo está em desenvolvimento com a ferramenta Visual Basic (Loureiro, 2012), 

a ferramenta Adobe DreamWeaver (Vieira, 2011) para o desenvolvimento da 

plataforma web e o MySql (Tosing, 2006) como banco de dados. 

 

Desenvolvimento 

Após o levantamento de todas as interfaces físicas e lógicas, foi iniciado o 

desenvolvimento da solução. Através da página de gerenciamento WEB,(figura 1) ou 

do aplicativo que será desenvolvido para dispositivos móveis, será possível monitorar 

toda saída de dados da empresa e  gerenciar as politicas de segurança de um único 

computador ou de uma rede inteira.  

O projeto continua em fase de desenvolvimento com a ferramenta Visual Basic da 

Microsoft, Adobe DreamWeaver, MySql e Objective-C.  A figura 2 mostra na tela do 

usuário o painel de controle das interfaces de saída que podem ser monitoradas.  

               

 

 

 

Figura 1. Painel de gerenciamento Web 
Fonte: Próprio Autor                                              

Figura 2. Painel de controle 
Fonte: Próprio Autor                                              



 

 

Resultados Preliminares  

Em pesquisas já realizadas os gestores/diretores entrevistados aprovam a ideia e 

acreditam que a ferramenta poderá ser de grande auxilio no controle do capital 

intelectual das empresas, informações confidencias e informações particulares, 

proporcionando maior segurança no armazenamento de informações em seus 

computadores corporativos ou pessoais. O software encontra-se em 

desenvolvimento. A Figura 3 mostra o resultado parcial com os registros dos arquivos 

que passaram pelas interfaces monitoradas. 
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Figura 3. Registro dos arquivos 
Fonte: Próprio Autor 


