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1. RESUMO 

Com a popularização do uso da internet  para o compartilhamento da 

informação, houve um aumento no volume de pessoas ingressantes no uso de 
dispositivos computacionais. Isso faz com que diversos órgãos ligados a segurança 
da informação se preocupem cada vez mais com a segurança da informação 

pessoal e empresarial, devido a crescente onda de ataques cibernéticos. No 
contexto de compreender os riscos associados e conhecer técnicas empregadas 

para proteger a informação, este trabalho busca apresentar uma visão geral sobre 
as ameaças e métodos de proteção da segurança da informação empresarial. 

Palavra Chave: Segurança cibernética, segurança da informação, segurança 
empresarial. 

2. INTRODUÇÃO 

Segundo Kim e Solomon (2017) a segurança da informação é a coleção de 
atividades que protegem o sistema de ataques à informação e aos dados 
armazenados. 

A segurança da informação tornou-se um fator indispensável na tomada de 
decisões e nos investimentos das empresas tornando-se parte fundamental do 

negócio. Grande parte das empresas possuem orçamento específico para TI e para 
área de segurança e proteção de sua informação. Esse investimento garante, em 

muitos casos, a integridade do negócio de modo a  promover estabilidade, 
permitindo que os dados estejam seguros de ameaças e perigos. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho busca realizar uma análise geral sobre segurança da 

informação no âmbito organizacional de modo a caracterizar as principais ameaças 
à segurança de sistemas de informação assim como os principais recursos e 

técnicas de proteção. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa aplicada neste trabalho é a de pesquisa descritiva, 

de modo a se realizar um estudo abrangente a respeito da importância da segurança 
da informação, quais os principais métodos de ataque, assim como os principais 
recursos e ferramentas para proteção de sistemas informatizados. 

Inicialmente devem ser selecionados artigos, dissertações, relatórios e livros 
para que se possa realizar uma coleta consistente de informações. A partir das 

informações consideradas relevantes, tendo como critério a corretude e completude 
das informações, uma análise detalhada deve ser elaborada. 

O resultados do projeto são qualitativos, ou seja, a proposta do presente 
trabalho é fazer uma reflexão sobre o tema segurança da informação empresarial, 

elucidando os pontos relacionados ao tema. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 



A partir da década de 90 a informática tornou-se essencial para o mundo 

corporativo (FERREIRA e ARAÚJO, 2006). No entanto, junto às vantagens inerentes 
ao seu uso, surgiram também as ameaças. Neste contexto, o planejamento e 

implantação de mecanismos de segurança da informação é essencial para uma 
empresa. Embora o uso despreocupado pode até parecer uma boa situação, os 
possíveis incidentes de segurança que podem resultar em custos elevadíssimos e 

danos irreversíveis. 

Dentre as possíveis ameaças cibernéticas, podemos destacar (KIM e 

SOLOMON, 2017): 

 Malware: Software destinado a se infiltrar em um computador alheio de forma 
ilícita, com o intuito de causar algum dano ou roubo de informações; 

 Phishing: Uso de emails e websites que aparentam ser oficiais para enganar 
o usuário para ele revele informações pessoais, como senhas ou cartão de 

crédito, CPF e número de contas bancárias; 
 Spam: Envio de mensagens não solicitadas pelo usuário, consumindo 

recursos desnecessários; 

 Ransomware: Software malicioso que torna inacessíveis os dados 
armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, exigindo 

pagamento de resgate (ransom) para restabelecer o acesso ao usuário. 

Para Sêmola (2014), uma ameaça associa-se a atitude ou dispositivo com 

potencialidade para explorar uma vulnerabilidade e provocar danos à segurança da 
informação, atingindo ao menos um de seus atributos: confidencialidade, integridade 

ou disponibilidade. 

                                                                           

                                                          

 Confidencialidade                                                       

                         
 Integridade: G                                                               

                                                                             
                                                     

 Disponibilidade                                                      

                                                                  

Quanto à implementação da segurança da informação, pode-se dividi-la em 3 
camadas: 

 Camada física: Caracterizada pelo ambiente em que se encontra os 

computadores e seus periféricos; 
 Camada lógica: Caracterizada pelos programas de computador (softwares) 

que compõe o sistema; 
 Camada humana: Caracterizada por todos os recursos humanos presentes 

na empresa. 

Dentre as camadas citadas, a humana é a mais difícil de avaliar os riscos e 

gerenciar a segurança. Isso se deve ao fato de envolver fatores humanos, como 



características psicológicas, sociais, e emocionais, que variam de acordo com 

o  indivíduo. 

Em relação às camadas física e lógica diversas ferramentas e técnicas de 
proteção podem ser aplicadas, como firewalls, zonas desmilitarizadas, criptografia, 
backup, autenticação, filtros de pacotes, IDS (Intrusion Detection System) e IPS 

(Intrusion Prevention System). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A finalidade deste trabalho é abrir as portas para o tema de segurança da 

informação, abrangendo seu significado, tipos de ameaças e técnicas de proteção. 
Neste contexto espera-se elucidar conceitos necessários para conscientização e 
auxílio na prevenção de incidentes de segurança, evitando-se fraudes, vazamentos, 

espionagem comercial, sabotagem e diversos outros problemas decorrentes do uso 
malicioso sistemas computacionais. 
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