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1. RESUMO 

As redes sociais são meios digitais de comunicação advindas sobre o 

imenso parque tecnológico que compõe a Internet. Tais tecnologias 

interconectam a cada dia mais e mais   equipamentos, dispositivos e pessoas, 

elementos que interagem como um por trás de aplicativos, fotos, vídeos e 

dados. Objetiva-se com este trabalho, abordar os conceitos preliminares no que 

diz respeito à importância da Segurança de Informação em relação ao uso de 

redes sociais com foco na captura de dados, sendo este, um tema pouco 

difundido por mídias sociais. Faz-se mister ressaltar vantagens quanto a 

prevenções e formas de mitigar riscos sobre a captura de dados e informações 

pessoais de usuários por sites e outros recursos online disponíveis e publicados 

em redes sociais. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 As empresas de telefonia estão oferecendo planos e pacotes, facilitando 

o acesso à Internet meio de comunicação, que se popularizou, onde o uso 

atualmente, independe de computador como antes. Com o aprimoramento da 

Internet, foram surgindo descobertas e uma delas são as Redes Sociais. Há uma 

grande preocupação, pois, temos hoje mais pessoas conectadas, e com o 

objetivo de auxilia-las em uma navegação menos arriscada, apresentaremos 

métodos que precisam ser levados em consideração antes de fazer acesso a 

redes sociais ou acessarem alguma página/ ou site, pois a maior problemática 

são perda de informações e ataques hackers por falta de medidas de segurança. 

 

3. METODOLOGIA  

 Para o desenvolvimento o método utilizado foi através de pesquisas 

exploratórias feitas através de estudos em sites, artigos científicos e matérias 

publicadas em jornais e revistas. 

 

4. DESENVOLVIMENTO  

 Redes Sociais são estruturas dentro ou fora da internet, formada por 

pessoas ou organizações, que se relacionam por interesses e valores comuns.  

No mundo virtual redes sociais resumidamente, são sites e aplicativos que 

operam em vários níveis (profissional, relacionamento, entre outros). 

Basta criar um perfil com login e senha e pronto já pode acessar. Pessoas 

e/ ou empresas podem fazer compartilhamentos em qualquer lugar do mundo, 

desejos, gostos, informações, conhecimentos, interesses e esforços buscando 

objetivos comuns. 



Quando se fala em rede social o que logo vem em mente as mais 

principais são Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Youtube, WhatsApp entre 

outros. 

Os primeiros relatos de serviços que possuem características de 

sociabilizar dados surgem no ano de 1969, com o desenvolvimento da tecnologia 

dial-up (internet discada). O lançamento do CompuServe – Serviço comercial de 

conexão à internet em nível internacional, muito propagado nos EUA.  

Em 2004 pode ser considerado o ano das redes socias, foram criados o 

Flickr, o Orkut e o Facebook, algumas redes socias mais populares. 

Na internet as redes socias tem criado discussões como a falta de 

privacidade, criando uma plataforma, para fazer com que as empresas se 

relacionem com seus clientes, criando uma forma de interação quanto ao 

anúncio de produtos e serviços. 

 A segurança da informação fala sobre a proteção de determinados dados, 

com intenção de preservar valores de uma empresa ou de uma pessoa. 

Informação pode ser entendida como o conteúdo, ou dado valioso para 

pessoa/ organização consiste em qualquer conteúdo com capacidade de 

armazenar ou transferir, para utilização do ser humano. 

Três características básicas da segurança da informação: 

confidencialidade (falta de acesso da informação), disponibilidade (Acesso do 

sistema/ máquina para pessoas autorizadas) e integridade (informação não deve 

ser alterada ou excluída sem autorização. 

Toda parte vulnerável de um sistema de computador pode ser possibilidade 

de ataques de terceiros. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Infelizmente as redes socias não garante 100% de confiança a seus 

usuários. Às vezes, o próprio usuário não é tão precavido a disponibiliza muitas 

informações para qualquer um visualizar. As informações distribuídas na rede 

social podem ser usadas por qualquer pessoa, sem que os usuários sejam 

informados sobre isso. 

As informações de contato podem ser usadas para spam. 

A disseminação de informações falsas é outro problema que acontece nas 

redes socias, muitas pessoas leem algo em algum lugar ou ouvem falar e 

compartilham. Isso pode tomar proporções gigantescas, chegando a prejudicar 

gravemente as vítimas de tais mentiras. 

Muitas pessoas costumam abrir demais as suas vidas nas redes sociais. 

Elas contam onde moram, para onde vão viajar, onde os filhos estudam. Tudo 

isso pode acabar chegando a pessoas erradas, que podem usar essas 

informações para planejar roubes, sequestros, etc. 



Usar redes sociais pelos Smartphones, uma combinação perigosa, a forma 

como faz isso que irá definir se é ou não uma combinação perigosa.  

Não é difícil encontrar pessoas mexendo no celular enquanto caminham pela 

rua, andam de bicicleta, dirigem, pilotam motocicletas. Todas as atividades que 

exigem atenção.  
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