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RESUMO 

Encobertos pelo anonimato trazido pelo ambiente virtual existem pessoas que ten-

tam de inúmeras formas tornar inseguro uma das maiores ferramentas de conheci-

mento e acesso a informação do século: a Internet. No decorrer deste trabalho serão 

discutidas práticas de prevenção, através da exposição de aplicativos de segurança 

e orientação aos usuários de rede mundial de computadores. Tal discussão estará 

alicerçada pelos conceitos legais que atualmente se encontram elencados na legis-

lação nacional, na apresentação das ameaças virtuais e seus principais modos de 

atuação e por fim nos processos tecnológicos de prevenção. É importante destacar 

que o conceito de segurança esperado por pessoas que utilizam o ambiente virtual é 

similar ao conceito esperado no mundo real. Não basta estar seguro, é preciso se 

sentir seguro. Em um ambiente virtual esta sensação é percebida tanto por usuários 

de bem quanto por pessoas com objetivos escusos. Cada vez mais pessoas prefe-

rem fazer compras e movimentações bancárias na segurança de suas residências 

através da Internet. Da mesma forma, um infrator que comete crimes virtuais não 

emprega violência e não corre o risco de sofrê-la durante sua empreitada criminosa 

e por isso se sente seguro também. Em outras palavras, o ambiente virtual sempre 

será atrativo para todos, portanto deve ser objeto de redobrada atenção dos profis-

sionais da tecnologia da informação. Este trabalho tem por escopo trazer à baila, 

não só uma melhor elucidação dos artifícios empregados pelos infratores virtuais, 

como também coligir as boas práticas e as técnicas especializadas para que os ato-

res legítimos deste ramo estejam mais focados com o tema. 

 

  



 

ABSTRACT  

Covered by the anonymity brought about by the virtual environment, there are people 

who in many ways have become insecure one of the greatest tools of knowledge and 

access to information of the century: the Internet. In the course of this work, preven-

tion practices will be discussed, through the exposure of security and guidance appli-

cations to the users of the worldwide computer network. This discussion will be 

based on the legal concepts that are currently listed in national legislation, on the 

presentation of virtual threats and their main modes of action and, finally, on techno-

logical prevention processes. It is important to emphasize that the concept of security 

expected by people using the virtual environment is similar to the concept expected 

in the real world. It is not enough to be safe, you have to feel secure. In a virtual envi-

ronment this feeling is perceived by both good users and people with obscure pur-

poses. More and more people prefer to shop and bank the security of their homes 

through the Internet. Likewise, an offender who commits virtual crimes does not em-

ploy violence and does not run the risk of sustaining it during his or her criminal en-

deavor, and therefore feels secure too. In other words, the virtual environment will 

always be attractive to all, so it must be the object of increased attention by infor-

mation technology professionals. This work aims to bring to light not only a better 

elucidation of the devices used by virtual offenders, but also to gather good practices 

and specialized techniques so that the legitimate actors of this branch are more fo-

cused on the subject. 
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1 INTRODUÇÃO 

O conceito de conectar vários computadores em rede é oriundo da neces-

sidade de compartilhar recursos, principalmente informações. A origem deste concei-

to surgiu no meio militar, mais precisamente, em 1957 em meio da Guerra Fria, onde 

estas ferramentas foram aperfeiçoadas como intuito de proteger informações sigilo-

sas. O governo americano determinou que a ARPA (Advanced Research Projects 

Agengy), um órgão do Departamento de Defesa (DoD), financiasse pesquisas que 

resultassem em uma tecnologia capaz de transmitir informações ao seu destino, de 

maneira segura.  

O resultado destas pesquisas, denominada de comutação de pacotes, foi 

a rede que recebeu o nome de ARPANET, que em pouco tempo rede ganhou popu-

laridade no meio acadêmico onde as pesquisas eram desenvolvidas. Por questões 

de segurança, os militares do DoD resolveram dividi-la em duas redes: a MILNET, 

para as operações militares, e a ARPANET que continuou servindo à comunidade 

acadêmica na continuação das pesquisas da nova tecnologia. Tal decisão gerou um 

problema: Estas duas redes precisavam se comunicar. Com o intuito de atender a 

esta necessidade, foi desenvolvido um conjunto de protocolos, denominado TCP/IP, 

para permitir que ambas as redes se conectassem. A estrutura resultante da cone-

xão das duas redes, ou seja, da conexão “inter nets”, deu origem ao nome INTER-

NET, também conhecida hoje como “rede das redes” ou “mãe de todas as redes” 

(Tarouco, 1986). 

No Brasil, em 1989 os polos acadêmicos já operavam em comunicação 

com as Universidades dos Estados Unidos através da RNP (Rede Nacional de Ensi-

no e Pesquisa), e em 1991 foram recebidos os primeiros sinais da Internet, na FA-

PESP (Fundação de Amparo a Pesquisa de São Paulo), com protocolos TCP/IP nos 

modelos atuais. Não demorou muito tempo para que o potencial comercial da nova 

rede fosse percebido e em 1995 o Governo liberou a conectividade da rede para 

provedores de acesso comerciais (Oliveira, 2011). 

A grande ascensão da Internet ocorreu com o advento das aplicações comer-

ciais, sobretudo financeiras, combinado ao baixo custo dos equipamentos e serviços de 
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acesso. Com o passar do tempo e com o aquecimento desse mercado também ocor-

reu a maior incidência de oportunistas, que apoiados na falta de conhecimento dos 

usuários, observaram nessa seara uma oportunidade de lucro em um ambiente rela-

tivamente novo e utilizado por muitas pessoas sem o conhecimento devido. 

Surge a necessidade de se aprofundar no aprimoramento de técnicas e 

práticas preventivas a esses ataques, não só para aumentar as demandas já exis-

tentes, mas também para preparar o ambiente virtual para projeções futuras. Atual-

mente a interação comercial e financeira por intermédio de canal digital é uma reali-

dade cada vez mais presente em nosso cotidiano, e se esse ambiente não proporci-

onar segurança devida poderá uma parcela significativa de usuários (Sêmola, 2003). 

O Capítulo 2 será destinado à conceituação do crime virtual e uma breve 

explanação da legislação atual. Tem por objetivo discutir e avaliar sua eficácia não 

só no Brasil, mas também em território internacional, além da promoção da eficiência 

e abrangência. Por fim, refletir sobre quais aspectos ainda precisam de atenção do 

poder legislativo. 

O capítulo 3 seguinte será dedicado ao estudo das ameaças virtuais. Co-

nhecer os artifícios utilizados por quem tem intenções maliciosas é a melhor maneira 

para desenvolver técnicas de prevenção. É essencial conhecer a forma de atuação 

das ameaças para que o profissional de segurança da informação não seja surpre-

endido em seu trabalho. 

O capítulo 4 tem por objetivo reunir técnicas, práticas e aplicações volta-

das à segurança da informação de maneira ampla e objetiva. O foco estará centrado 

em três bases primordiais para uma gestão de segurança eficiente e abrangente: 

Tecnologias, processos e pessoas. 
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2 CRIMES CIBERNÉTICOS 

 A definição de crime, de acordo como Código Penal Brasileiro, é dada 

pela transgressão imputável da lei penal por dolo ou culpa, ação ou omissão e ainda 

em um contexto mais técnico seria ação típica antijurídica culpável e punível. Em 

outras palavras é correto afirmar, segundo o Código Penal Brasileiro, que não há 

crime sem que haja antes uma legislação em vigor que o qualifique com tal.  

Até meados do ano 2000 o Brasil esteve sem nenhuma legislação especí-

fica para tratar dos crimes praticados no ambiente virtual. Não que os crimes deixas-

sem de ocorrer, mas faltavam termos específicos para crimes virtuais e como solu-

ção eram feitas analogias aos crimes comuns e em sua maioria não eram tratados 

com a real importância que lhes cabia. 

Observe que no crime de difamação - ”Difamar alguém, imputando-lhe fa-

to ofensivo à sua reputação” [Artigo 139 do Código Penal Brasileiro] -, quando ocorre 

entre vizinhos o dano causado ao ofendido certamente se limitaria a vizinhança. Já 

no caso de o crime ser praticado em uma rede social, por exemplo, o dano se esten-

de a um número bem maior de conhecidos e familiares entre outras pessoas que 

sequer o ofendido conheça. 

A percepção da importância dessa nova modalidade para o cometimento 

de crimes só teve a atenção do poder Legislativo no ano de 2012, quando aconteceu 

com a atriz Carolina Dieckmann sofreu um ataque virtual e teve suas fotos em mo-

mentos íntimos furtadas de seu computador pessoal (VALLE, 2013). O evento teve 

repercussão nacional e resultou na criação da lei 12.737/2012 

Antes de definir o que é crime virtual é preciso definir o que é ambiente 

virtual ou ciberespaço. A Internet pode ser considerada o maior e mais abrangente 

ambiente virtual, porém não é o único. Willian Gibson (2003) foi o pioneiro a se utili-

zar desse termo referindo-se a este espaço, em 1984, porém terminologicamente 

sua origem, da palavra Cyber, vem do grego, que significa controlar ou direcionar; 

logo o significado da palavra ciberespaço é espaço controlado ou espaço dirigido. 
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De acordo com a definição de Gibson, um ciberespaço é: 

 

Uma alucinação consensual vivida diariamente por bilhões de opera-

dores autorizados, em todas as nações, por crianças aprendendo al-

tos conceitos matemáticos (...) Uma representação gráfica de dados 

abstraídos dos bancos de dados de todos os computadores do siste-

ma humano. Uma complexidade impensável. Linhas de luz abran-

gendo o não-espaço da mente; nebulosas e constelações infindáveis 

de dados. Como marés de luzes da cidade. (GIBSON, 2003,) 

 

Já Silvana Drumond Monteiro descreve o termo da seguinte maneira: 

 

Ciberespaço é definido como um mundo virtual porque está em pre-

sente potência, é um espaço desterritorializante. Esse mundo não é 

palpável, mas existe de outra forma, outra realidade. O ciberespaço 

existe em um local indefinido, desconhecido, cheio de devires e pos-

sibilidades. Não podemos, sequer, afirmar que o ciberespaço esta 

presente em nossos computadores, tampouco nas redes, afinal onde 

fica o ciberespaço? Para onde vai todo esse “mundo” quando desli-

gamos nossos computadores? É esse caráter fluido do ciberespaço 

que o torna virtual. (MONTEIRO; 2004) 

 

 

A partir destes conceitos temos que crime virtual é a atividade onde um 

computador ou rede de computadores é utilizada como base para cometimento de 

crimes ou para sua facilitação.  Estes crimes possuem ainda possuem duas catego-

rias segundo Jorge e Wendt (2013): os crimes que são cometidos utilizando o com-

putador como instrumento para que se cometa a infração e aqueles que o crime é 

cometido contra o aparelho em si, quando o objeto é danificado ou violado de algu-

ma forma. 

Para Sérgio Marcos Roque (2007) o crime de informática é: “toda condu-

ta, definida em lei como crime, em que o computador tiver sido utilizado como ins-

trumento de sua perpetração ou consistir em seu objeto material”. 
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2.1 LEI CAROLINA DIECKMANN 

A lei 12.737/12, batizada como Lei Carolina Dieckmann, transformou em 

crime os atos cometidos através da Internet, tais como: invasão de computadores, 

roubo e/ou furto de senhas, investida contra sites e seus bancos de dados, entre 

outras modalidades de atividade prejudicial não só na Internet, mas também contra 

os dispositivos de armazenamento de informação. Está elencada no Código penal 

Brasileiro desde o ano de 2013. 

 

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à 

rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de 

segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou infor-

mações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo 

ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 

§ 1o Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende 

ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de 

permitir a prática da conduta definida no caput. 

§ 2o Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resul-

ta prejuízo econômico. 

§ 3o Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunica-

ções eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, infor-

mações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não 

autorizado do dispositivo invadido: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a con-

duta não constitui crime mais grave. 

§ 4o Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a dois terços se 

houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qual-

quer título, dos dados ou informações obtidos. 

§ 5o Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for pratica-

do contra: 

I - Presidente da República, governadores e prefeitos; 

II - Presidente do Supremo Tribunal Federal; 

III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 

Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal ou de Câmara Municipal; ou 
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IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, esta-

dual, municipal ou do Distrito Federal. 

 

Este é o texto jurídico mais abrangente relacionado aos crimes cibernéti-

cos e foi redigido com esta finalidade. Contudo, segundo Alex Neder (2012), as pe-

nas são brandas, já que no Brasil as penas até quatro anos de reclusão sem o em-

prego de violência são modificadas em restrição de direitos, ante isto não haverá 

perda de liberdade. 

É salutar ressaltar que em todo território nacional os órgãos de segurança 

pública têm dedicado atenção especial para os crimes desta natureza. Entre as 

ações desencadeadas destaca-se a criação de delegacias especializadas e capaci-

tação de pessoal para combater essa modalidade de crime. 

2.2 LEIS INTERNACIONAIS 

É interessante citar a legislação internacional, com atenção a estaduni-

dense, pois é onde está a maioria dos provedores gratuitos utilizados por grande 

parte dos usuários brasileiros, bem como pelos criminosos.  

Nos Estados Unidos, cada estado tem leis próprias e independentes, 

sendo que a legislação federal também impõe obrigações aos provedores. Recen-

temente houve uma discussão no Senado dos Estados Unidos quanto às novas leis 

sobre propriedade intelectual, denominadas PIPA (Protect Intellectual Property Act) e 

SOPA (Stop Online Piracy Act), onde o legislador tenta transferir a responsabilidade 

pelos crimes praticados usando serviços da Internet aos provedores, mas a força 

dos gigantes como MICROSOFT, GOOGLE, YAHOO!, entre outros tem feito a legis-

lação recuar. Talvez este tenha sido o mesmo problema enfrentado no Brasil.  

Outro motivo de atividade mundial recente foi o caso do site Wikileaks, 

que veio com a proposta de piratear conteúdos de sites governamentais e divulgar 

informações sigilosas de instituições militares e de governos que vão contra o inte-

resse público.  
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Para isso foi criada uma rede de cooperação internacional denominada 

24x7, que no Brasil é comandada pelo Departamento de Polícia Federal. Uma tenta-

tiva de unir esforços para enfrentar essa ameaça cada vez mais presente nos dias 

de hoje. Este marco foi sancionado pela convenção de Budapeste: 

 

                                                   Artigo 35º - Rede 24/7 

Cada Parte designará um ponto de contacto disponível 24 horas so-

bre 24 horas, 7 dias por semana, a fim de assegurar a prestação de 

assistência imediata a investigações ou procedimentos respeitantes a 

infracções penais relacionadas com dados e sistemas informáticos, 

ou a fim de recolher provas, sob forma electrónica, de uma infracção 

penal. O auxílio incluirá a facilitação, ou se o direito e práticas inter-

nas o permitirem, a aplicação directa das seguintes medidas: 

a) A prestação de aconselhamento técnico; 

b) A conservação de dados em conformidade com os artigos 29º e 

30º; e 

c) A recolha de provas, informações de carácter jurídico e localização 

de suspeitos. 

2. a) O ponto de contacto de uma Parte deve ter capacidade técnica 

para corresponder-se com o ponto de contacto de outra Parte de uma 

forma rápida; 

b) Se o ponto de contacto designado por uma Parte não depender da 

autoridade ou autoridades dessa Parte responsáveis pela cooperação 

internacional ou extradição dessa Parte, o ponto de contacto assegu-

rará que pode agir em coordenação com essa ou essas autoridades 

de forma rápida. 

3. Cada Parte assegurará que pode dispor de pessoal formado e 

equipado a fim de facilitar o funcionamento da rede. 

 

Assinada em 2001 a Convenção de Budapeste é o maior acordo de cola-

boração para cooperação mútua entre os países que participaram da convenção. 

Através desse acordo os países se comprometem a juntar esforços para combater a 

atividade ilícita através da rede mundial de computadores (Convenção de Budapes-

te, 2001). 
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3 AMEAÇAS VIRTUAIS 

O aumento considerável de computadores pessoais que se tornaram po-

pulares, em meados da década de 1980, e a inclusão da Internet no cotidiano das 

pessoas a partir da década de 1990, foram os fatores determinantes para o surgi-

mento em larga escala das ameaças virtuais. A partir de então expressões como 

vírus, antivírus, hackers, entre outras passaram a fazer parte do vocabulário dos 

usuários de computadores pessoais, personal computer em inglês, ou simplesmente 

PC (CERT.br, 2108). 

Um dos maiores desafios da indústria mundial de software de segurança 

é prover soluções no espaço de tempo mais curto possível, para sistemas que abas-

tecem os mais variados tipos de serviço e que não podem ficar desconectados nem 

um minuto sequer.  Mas foi-se o tempo em que a preocupação se resumia a encon-

trar um antivírus eficiente, que fosse capaz de conter um determinado vírus. Na 

atualidade, os vírus são mais os únicos vilões do crime digital. (GARCIA, 2016) 

Conhecer os inimigos é a melhor maneira de começar a combatê-los, já 

que quando se tem o conhecimento amplo a respeito de seu adversário é possível 

traçar uma estratégia de combate a partir de seus pontos mais vulneráveis. São vá-

rios artifícios utilizados por criminosos na busca de seus intuitos criminosos e discor-

rer sobre eles ajudará a prática de prevenção adequada. 

 

3.1 VÍRUS 

 

A palavra vem do Latim (vírus) e significa veneno ou toxina. O vírus bioló-

gico precisa de uma célula hospedeira onde encontrará recursos (aminoácidos e 

ribossomos) para se multiplicar, causando dano (doença) ao hospedeiro. Em compu-

tação é uma aplicação maliciosa desenvolvida por programadores que, tal como um 

vírus biológico, contamina o sistema, faz réplicas de si mesmo e tenta se espalhar 
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para outros terminais, utilizando-se de diversos meios. Em via de regra as contami-

nações ocorrem pela ação do usuário executando o anexo de um e-mail ou aces-

sando sites que automaticamente carregam os arquivos da aplicação. Em outros 

casos a causa de contaminação se dá por sistema operacional desatualizado, sem a 

aplicação de corretivos que bloqueiam chamadas maliciosas nas portas do terminal 

(Alecrim, 2007).  

O Vírus é desenvolvido com o intuito de alterar a configuração padrão o 

sistema operacional do usuário, além de capturar senhas e dados sigilosos. O pri-

meiro vírus de computador, que foi criado em 1986, era denominado Brain. Esta 

aplicação pertencia à categoria Boot e danificava o Disco Rígido do PC. Sua disse-

minação era feita através de disquete modelo ¾ (Mabelini, 2012). 

De forma resumida, Peter Norton definiu no livro Introdução à informática 

(1995, p. 76) o vírus de computador como “um programa parasita embutido em outro 

programa legítimo ou armazenado em uma área especial de discos”. No entanto, é 

importante destacar que apesar da popularização do tema nas décadas de 1980 e 

1990, já havia uma previsão sobre o problema que já era estudado há algumas dé-

cadas antes. 

 

Os cientistas da computação discutiram primeiro a possibilida-

de de um software duplicar a si mesmo e se espalhar para ou-

tros computadores já na década de 1950. Mas o vírus de sof-

tware só foi criado em 1983, quando um aluno da Universidade 

da Califórnia, Fred Cohen, escreveu uma tese de doutorado 

sobre o assunto (NORTON, 1995, p. 76). 

 

 

De forma didática, Maria Cristina Gennari traz no Minidicionário Saraiva 

de Informática (2003, p. 380) a explicação de que o vírus “é um programa cuja maior 

característica é a de acoplar outros programas”. Isto significa que o vírus cria cópia 

de si mesmo para fazer parte do programa que foi contaminado. Desta forma, o vírus 

executa ações que geralmente são prejudiciais ao computador.  

Para fins de avaliação da evolução do Vírus, em 1995 eram conhecidos 

mais de 15 mil vírus, até 2007 já eram catalogados 200mil ocorrências de vírus, e 
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recentemente, até o ano de 2011, mais de um milhão de vírus foram espalhados. 

Isto mostra que ao passo que existe o avanço da informática, os sistemas ainda 

apresentam sinuosos caminhos para acesso dos vírus (CERT.br, 2018). 

Essas aplicações de acordo com sua maneira de atuação ou ainda em vir-

tude de sua função específica se classificam em alguns subgrupos. É de grande im-

portância analisar cada um desses e suas particularidades. 

3.1.1 WORMS 

 Os programadores dessas aplicações têm como objetivo que elas se es-

palhem o máximo possível, deixando de lado até mesmo o desejo de danificar o sis-

tema das eventuais vítimas e se dedicam a programar aplicações que se multipli-

quem, sem o objetivo de causar graves danos ao sistema. Segundo Alecrim, os pro-

gramadores destas aplicações buscam a tornar suas criações mais conhecidas na 

Internet. Este tipo de vírus passou a ser chamada de verme ou worm. Eles estão 

mais aperfeiçoados, já há uma versão que ao atacar a máquina hospedeira, não só 

se replica, mas também se propaga pela Internet, pelos e-mails que estão registra-

dos no cliente de e-mail, infectando as máquinas que abrirem aquele e-mail, reinici-

ando o ciclo. 

Além da replicação, de acordo com Jorge e Wendt um Worm pode ser 

projetado para fazer muitas coisas, como apagar arquivos em um sistema ou enviar 

documentos por e-mail. O worm pode trazer embutidos programas que geram algum 

tipo de problema ou que tornam o computador infectado vulnerável a outros ataques. 

Um worm pode provocar danos apenas com o tráfego de rede gerado pela sua re-

produção. 

Na maioria das vezes, o worm por se replicar e se espalhar em grande 

quantidade nos terminais e na rede, eles elevam o fluxo de dados e sobrecarregam 

os sistemas e os canais. Quando chegam nesse ponto os recursos estão trabalhan-

do nos seus limites e tendem a apresentar falhas, abrindo assim passagem para ou-

tras ameaças invadirem os sistemas (JORGE; WENDT, 2006). 
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3.1.2 SPYWARE 

A simples tradução de parte palavra SPY do inglês, que quer dizer espião, 

já remete a maneira que esta aplicação atua. Ela é responsável por recolher infor-

mações sobre o usuário, sobre seus hábitos na Internet e envia essas informações a 

um outro terminal na Internet, sem que o usuário sequer desconfie do que está 

acontecendo, pois sua ação é silenciosa. (Alecrim, 2007). 

Os Spywares também são desenvolvidos por empresas que desejam mo-

nitorar o hábito dos funcionários que utilizam sua rede, a fim de se proteger de pos-

síveis vazamentos de informações ou ainda por empresas de marketing para avaliar 

os costumes de determinado grupo de internautas e oferecer produtos que possi-

velmente venha ser de interesse desse grupo. Elas costumam produzir inúmeras 

variantes de seus programas-espiões, aperfeiçoando-os e dificultando sua completa 

remoção (XAVIER, 2008). 

Contudo não é possível afirmar que esta aplicação é sempre maliciosa. 

Como na maioria dos aplicativos dessa natureza irá depender de quem desenvolveu 

e para qual intuito está usando. Quando uma empresa monitora seus funcionários e 

utiliza os dados sem sua divulgação para certificar de um serviço, não nenhuma ile-

galidade nisso. Quando porém, alguém usa uma aplicação com o intuito de obter 

senhas e dados para obter vantagem financeira, ou simplesmente para divulgar tais 

informações, aí sim estará incorrendo em algum crime cibernético. É sempre bom 

saber distinguir suas variações para quantificar a dimensão do risco que o sistema 

estará exposto, e discorrer sobre eles é o caminho mais acertado. 

Uma variação de spyware muito comum é o Adware. Ele é o spyware 

mais prevalente no meio digital. Ele é amplamente utilizado em páginas web e seu 

objetivo é capturar seu histórico de atividades. Com as informações obtidas por ele 

seus desenvolvedores determinarão com que tipo de usuário estarão lidando, quais 

são seus interesses, seus hobbies, suas atividades online. De posse dessas infor-

mações irão enviar aos sites que o usuário costuma visitar dicas sobre propagandas 

que possivelmente interessariam ao usuário (XAVIER, 2008). 

Outra modalidade de spyware também muito presente no universo com-

putacional é o Scareware. Este é o spyware que não causa algum dano aparente ao 
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terminal infectado, entretanto na verdade não é uma grande ameaça. Seus desen-

volvedores ludibriam o usuário por meio de alertas em janelas, que aparecem no 

navegador ou no próprio sistema operacional, para que ele se convença que existe 

um grave problema no seu terminal e sugerem o anti-spyware também desenvolvido 

por eles como a única solução para o “grave problema” que acometeu o computador. 

Geralmente, esta suposta “solução” que o usuário adquire na verdade é uma aplica-

ção maliciosa que irá infectar o terminal (JORGE; WENDT, 2006).  

Recentemente uma nova modalidade de Scareware tem se apresentado 

com frequência nas empresas e nos computadores pessoais de todo o mundo, o 

Ransomware. Nesta variação de spyware, o invasor usa de criptografia para bloque-

ar os arquivos do terminal invadido e exige vantagem financeira, muitas vezes em 

criptomoedas, para devolver o acesso aos arquivos criptografados.  

Keylogger é um spyware que registra todas as teclas digitadas pelo usuá-

rio. Geralmente é utilizado pelos desenvolvedores para obter logins e senhas. Muitas 

vezes está escondido no plano de fundo de um terminal. É um dos mais simples dos 

tipos de spyware, tanto para implementar quanto para resgatar as informações cap-

turadas. É um dos mais utilizados em empresas, pais e cônjuges para obter informa-

ções sigilosas. (Alecrim, 2007). 

3.1.3 TROJANS 

Trojans ou Cavalos de Troia são aplicações que remetem a lendária histó-

ria da invasão da cidade grega de Troia. Na ocasião os invasores enviaram um ca-

valo de madeira como presente aos troianos, que aceitaram e o lavaram pra dentro 

da cidade. No interior da cidade os invasores a dominaram. De forma análoga a apli-

cação é enviada ao usuário como um convite ou em anexo a outro programa que o 

usuário queira realmente instalar (JORGE; WENDT, 2006). 

 Esta aplicação é bem mais complexa e permite o acesso remoto do termi-

nal invadido pelo terminal invasor. Em muitos casos após realizar as atividades a 

que foi destinado o programa causa algum dano no terminal. Pode também realizar 

suas atividades impróprias através do terminal infectado para dificultar sua localiza-
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ção. Os trojans atuais são divididos em duas partes: o servidor e o cliente. Normal-

mente, o servidor está oculto em algum outro arquivo e, no momento que esse ar-

quivo é executado, o servidor se instala e se oculta no computador da vítima; a partir 

desse momento, o computador pode ser acessado pelo cliente, que enviará informa-

ções para o servidor executar certas operações no computador da vítima. (Alecrim, 

2007). 

 Estas aplicações são conhecidas pelo nome, porém sua atuação efetiva é 

de conhecimento de poucos. Segundo a Kaspersky Lab, empresa multinacional da 

área de prevenção a esse tipo de aplicação, os Trojans estão cada vez mais efica-

zes em suas funções e também estão bem mais difíceis de serem descobertos. Ain-

da segundo um estudo realizado pela empresa Brasil, México e Colômbia registra-

ram o maior número de ataques destas aplicações em 2017. Diferente dos Worms 

os Trojans não criam replicas de si mesmo e são programas com finalidade específi-

ca e bem definida, sendo considerados uma das mais perigosas ameaças da atuali-

dade, pela extensão dos danos que pode causar. São também muito empregados 

em ações cibernéticas criminosas em conjunto, quando vários crackes juntos atacam 

um sistema ou um site. 

Gráfico 1: 

 

Fonte: CERT.br, 2018.  
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4 PRÁTICAS DE PREVENÇÃO 

Apresentar um plano consolidado das ferramentas e soluções que com-

preendem a segurança de computação pode ser incerto, considerando a dinâmica e 

rapidez com que se criam novos produtos e com que se descobrem novos tipos de 

ameaças. No entanto, algumas abordagens já fazem parte da rotina e do amadure-

cimento tecnológico empregado em várias empresas. 

O primeiro passo para alcançar esse objetivo é definir o que é preciso pro-

teger. E a primeira resposta natural a esse questionamento seria: “A Informação”. De 

uma forma simples e direta, a Informação pode ser definida por um conjunto de da-

dos tratados e organizados de tal maneira que tragam algum significado ou sentido 

dentro de um dado contexto. Realmente a informação é um ativo que recebe um va-

lor proporcional ao recurso que ela viabiliza (INTEL, 2013).  

Através de uma gama consistente de informações as decisões mais im-

portantes são direcionadas para o resultado mais produtivo. Assegurar que essas 

informações estejam em segurança é desafio que os profissionais desse ramo dedi-

cam suas carreiras. 

Conceituar a segurança da informação de maneira definitiva é algo que 

diversos autores já o fizeram, porém cabe destacar algumas definições interessan-

tes:  

 

1) Preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade da 

informação; adicionalmente, outras propriedades, tais como autentici-

dade, responsabilidade, não repúdio e confiabilidade, podem também 

estar envolvidas. (ABNT NBR ISO/IEC 27002: 2005) 

2) Podemos definir a Segurança da Informação como uma área do 

conhecimento dedicada à proteção de ativos da informação contra 

acessos não autorizados, alterações indevidas ou sua indisponibilida-

de. (Sêmola, 2003, p. 43). 

3) A segurança de informação é caracterizada pela aplicação ade-

quada de dispositivos de proteção sobre um ativo ou um conjunto de 

ativos visando preservar o valor que este possui para as organiza-

ções. A aplicação destas proteções busca preservar a confidenciali-

dade, a integridade e a disponibilidade (CID), não estando restritos 
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somente a sistemas ou aplicativos, mas também informações arma-

zenadas ou veiculadas em diversos meios além do eletrônico ou em 

papel. (Bastos & Caubit, 2009, p. 17). 

 

Todas as definições guardam valores comuns entre elas de confidenciali-

dade, integralidade e disponibilidade. Estas são as bases da segurança da informa-

ção conhecida por alguns autores como CID. Garantir que essas bases sejam pon-

tuadas no processo de segurança de computação é o desfio a ser vencido. 

 A confidencialidade é definida pela “garantia de que o acesso à informa-

ção é restrito aos seus usuários legítimos.” (Beal, 2008, p. 1). Ou seja, seu acesso é 

permitido apenas a determinados usuários. A integridade foi descrita por Semôla da 

seguinte forma: “Toda informação deve ser mantida na mesma condição em que foi 

disponibilizada pelo seu proprietário, visando protegê-las contra alterações indevi-

das, intencionais ou acidentais” (Sêmola, 2003, p. 45). Ou seja, informação não adul-

terada. E por fim a disponibilidade que é a “Garantia de que a informação e os ativos 

associados estejam disponíveis para os usuários legítimos de forma oportuna” (Beal, 

2008, p. 1). Em outras palavras, independente da finalidade, a informação deve es-

tar disponível, para ser acessada sempre que for necessário. 

Mas é certo que todas as abordagens são baseadas em outros três pila-

res fundamentais que solidificam um aparato de ações efetivas. Eles são completa-

mente dependentes entre si e uma falha em apenas um deles pode comprometer 

toda a estrutura de segurança. E é a respeito destes pilares Pessoas, Processos e 

Tecnologias que é interessante discorrer para fundamentar as bases destas afirma-

ções (INTEL, 2013).  

4.1 PESSOAS 

Não é preciso ser nenhum especialista na área para saber que em ques-

tões de segurança da informação pessoas são peças fundamentais. De acordo com 

a cartilha de segurança da CERT (Centro de Estudos, Resposta e Treinamento de 

Incidentes de Segurança no Brasil) cerca de 70% dos incidentes de quebra de segu-



26 

 

rança em sistemas contam com a participação, intencional ou não de pessoas que 

tinha o acesso ao sistema, e que em algum momento foram descuidadas ou resolve-

ram mudar de lado (CERT.br, 2018). 

 Quando falamos de sistemas de informação sabemos que eles são de-

senvolvidos por pessoas e para pessoas e elas estão em todos os lugares utilizando 

os mais diversos terminais para realizarem as tarefas para o qual o sistema foi de-

senvolvido. Nesta realidade não é difícil ver pessoas anotando senhas e colando no 

monitor, usando a mesma senha para todas as autenticações e tomando outras ati-

tudes que comprometem a segurança. Mas o ponto principal é que os criminosos do 

ramo virtual estão sempre em buscas destas falhas para sua empreitada criminosa. 

 As pessoas têm por costume modificar seus comportamentos em situa-

ções de risco, e suas decisões são baseadas em confiança. A engenharia social se 

aproveita dessas falhas e da falta de atenção voltada à segurança. Costa (2013), 

afirma que a melhor arma para combater a engenharia social é a informação. Se os 

colaboradores de uma empresa não estiverem bem treinados e bem informados dos 

golpes envolvendo engenharia social, de nada adiantará os demais investimentos 

em meios tecnológicos voltados para segurança. 

 Citar engenharia social remete a ideia de algo supervalorizado, o que não 

condiz exatamente com a realidade. Engenharia por si só tem o significado de co-

nhecimento adquirido que é executado com performance e arte, seja na construção 

civil, mecatrônica ou outros. Já a palavra social vem de convivência entre pessoas. A 

associação da palavra engenharia com a palavra social em linhas gerais pode cau-

sar algum desconforto, contudo quando se trata de segurança da informação o ter-

mo recebe um sentido apropriado, pois unidas formam a maneira que os engenhei-

ros usam para ludibriar pessoas e adquirir informações sigilosas com facilidade sem 

que estas percebam (Costa, 2013).  

A engenharia social é um termo utilizado para qualificar os tipos de intru-

são não técnica, que coloca ênfase na interação humana e, frequentemente, envolve 

a habilidade de enganar pessoas objetivando violar procedimentos de segurança 

(Silva Filho, 2004). O engenheiro social é alguém que usa a fraude, a influência e a 

persuasão contra as empresas, em geral visando suas informações. (Mitnick, 2003). 

De acordo Mitnick (2003) a diferença entre o engenheiro social e o grifter é que este 

tem a intenção de enganar indivíduos e o engenheiro as empresas. 
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Na maioria dos casos, os engenheiros sociais bem sucedidos têm 

uma habilidade muito boa em lidar com as pessoas. Eles são char-

mosos, educados e agradam facilmente — os traços sociais necessá-

rios para estabelecer a afinidade e confiança. (Mitnick, 2003) 

  

  

Como muitos aspectos da segurança das informações envolvem a tecno-

logia, é muito fácil para pessoas, em especial em empresas, acharem que o proble-

ma está sendo tratado pela equipe de tecnologia da informação e por outras tecno-

logias de segurança. Criar em cada pessoa a consciência de que são a linha de 

frente necessária para proteger a segurança geral do sistema deve ser um objetivo 

buscado em todo tempo. 

Contar com a colaboração das pessoas envolvidas nos processos e sis-

temas é fundamental para agregar mais um pilar em uma política de segurança de 

informação eficiente. O Administrador do sistema deve realizar uma seleção criterio-

sa para os níveis de acesso mais elevados, pois do contrário estará colocando em 

risco todo trabalho realizado nos outros pilares. Não devem levar em conta apenas 

suas qualificações específicas do sistema, mas também sua índole e suas atitudes 

anteriores para tentar garantir que tal acesso privilegiado não será comprometido no 

futuro. (INTEL, 2013) 

 Quando o sistema é aberto ao público, deve-se orientar aos usuários 

quanto às medidas de segurança de maneira clara e sucinta. Deve-se ainda adotar 

medidas preventivas, pois na maioria das vezes o usuário as esquece ou ignora me-

didas de segurança. Um bom exemplo disso é quando ao instalar uma aplicação 

confirma todas as opções sem nem mesmo ler o conteúdo. 

 Apesar de tudo que foi apresentado a respeito da influência que pessoas 

exercem na segurança de Sistemas de Informação, elas não são a única vulnerabili-

dade que precisam ser tratadas. Os processos também têm uma parcela importante 

de colaboração nesta jornada e serão apresentadas a seguir. 
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4.2 PROCESSOS 

 Os processos de segurança de computação também e devem ter uma 

atenção especial pelos profissionais interessados nessa área estão diretamente re-

lacionados à CID. Para que os processos atinjam os objetivos a que foram propostos 

é necessário seguir um ciclo de gerenciamento de segurança.  

Planejar é a primeira fase deste ciclo que ocorre no momento de produzir 

e revisar políticas gerais de segurança da informação e o conjunto de políticas de 

apoio associadas nesta fase. Também é importante avaliar e estabelecer os acordos 

de nível de serviço, acordos de nível operacional e os contratos de apoio. Essa tare-

fa dever estar em conjunto com o gerenciamento de nível de serviço (INTEL, 2013). 

 Geralmente, o conjunto final dessa prévia de planejamento se resume ao 

que se tem como “visão” da empresa, ou seja, o objetivo que ela visa alcançar. E, 

para concretizar essa vontade, ela precisa ter estabelecido um projeto, um plano de 

ações. Dessa forma, quando se olha para as empresas que se dispõem a delinear, 

no nível estratégico, a maneira como elas pretendem lidar com as suas informações 

e a definir quais ações necessárias para garantir a segurança dessas nos depara-

mos com o Plano Estratégico de Segurança da Informação (PESI). Esse plano, basi-

camente, visa identificar qual é a situação atual da empresa, como ela lida com a 

informação hoje e, a partir desse diagnóstico, concentrar-se aonde ela quer chegar 

no quesito segurança e o que é preciso fazer para realizar isso. Sérgio Manoel 

(2014, p.69) define:  

 

“O Plano Estratégico de Segurança da Informação (PESI) é um pro-

cesso utilizado para desenvolver e elaborar atividades, a fim de saber 

o que deve ser executado e de qual maneira deve ser executado, pa-

ra comunicar e implantar a estratégia escolhida pela organização. 

Além disso, deve responder a três perguntas básicas: onde estamos? 

Para onde vamos? Como chegaremos lá? Esse plano é (...) um dos 

principais fatores para o sucesso de SI em uma organização.” 

 

O plano precisa ser flexível e pressupor a possibilidade da mudança, já 

que essa palavra é intrínseca aos variados aspectos e ambientes nos quais a em-
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presa está inserida, pois constantemente, novas situações surgem e novos fatos 

ocorrerem. Não é incomum algum sistema se tornar obsoleto e ter que se totalmente 

substituído por um mais atual, momento este em que um plano estratégico irá forne-

cer os requisitos necessários para que a mudança ocorra sem que o sistema perma-

neça Off-line. 

Em uma nova fase deste processo é preciso implementar o que foi plane-

jado o que na prática é comunicar as políticas de segurança, classificar e gerenciar 

todos os ativos de informação e suas respectivas documentações levando em consi-

deração os seguintes tópicos (OGC, 2006): 

• Propriedade da Informação - é interessante determinar o responsável pela in-

formação, pessoa que poderá definir quem poderá ter acesso às informações 

e que nível de acesso é permitido, e qual a periodicidade necessária para a 

realização do backup desta informação. 

• Classificação da informação - o gestor deverá classificar a informação quan-

tos aos princípios de disponibilidade, confidencialidade e integridade. 

• Controle de acesso - deve atender ao princípio de menor privilégio. Todo pe-

dido de acesso deve ser documentado. Deve-se evitar a segregação de fun-

ção, por exemplo, um mesmo usuário não deve ter acesso à geração de pa-

gamento e liberação do mesmo. É importante, também, que se mantenham 

as trilhas de auditoria no sistema. 

• Gerência de Usuários e Senhas - As senhas devem ser únicas e individuais, 

seguindo critérios de qualidade, isto é, senhas fortes com trocas periódicas. A 

responsabilidade da senha é do usuário proprietário da mesma. 

• Segurança Física - Os acessos a áreas de servidores devem ser consentidos 

mediante autorização. Deve-se ter controle quanto à entrada e saída de equi-

pamentos e pessoas, recomendando-se a criação de normatizações de con-

troles internos referentes à segurança física, os quais deverão ser auditados 

periodicamente. 

• Desenvolvimento de sistemas ou compra de sistemas/software - é importante 

definir uma sistemática interna com ênfase nos requisitos de segurança. 

• Plano de continuidade de Negócios - é um dos mais importantes tópicos na 

política de segurança, sendo recomendada a geração de controles e padrões 
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especificando detalhes quanto ao plano de contingência e continuidade dos 

negócios. 

Além das características mencionadas, vale ressaltar que as políticas cri-

adas devem ser seguidas por todos os colaboradores da empresa e devem servir 

como referência e guia de segurança da informação. Para isto, é necessária a reali-

zação de uma campanha de divulgação e conscientização de sua importância para a 

organização. Por fim deve-se revisar e melhorar controles de segurança e levanta-

mento de riscos. 

 Na fase seguinte o profissional dessa área irá avaliar o processo monito-

rando e gerenciando todos os incidentes que possam causar algum dano à seguran-

ça sem deixar de gerar e analisar os relatórios referentes ao volume e impacto dos 

incidentes de segurança e também realizar auditorias internas e externas e testes de 

segurança (OGC, 2006). 

 A segurança da informação se propõe a atender aos interesses do siste-

ma em que ela é implementada. É importante avaliar sempre que, para o sistema, 

existirão informações mais importantes que outras. Para que haja uma adequação à 

importância que uma informação possa ter, a segurança da informação deve alcan-

çar um equilíbrio entre medidas de segurança e o valor da informação. Um forneci-

mento eficiente de informações com segurança adequada é importante para a orga-

nização, por duas razões.  

A primeira razão é interna, pois o todo sistema precisa de um funciona-

mento eficaz com informações completas e corretas, disponíveis quando necessá-

rias. E a Segunda razão é externa, para fornecer informações adequadas para o 

mercado ou sociedade, com segurança da informação adequada. Neste caso, a im-

portância externa é determinada, em parte, pela interna (OGC, 2006). 

 Em uma fase final é necessário que seja dedicado um tempo à manuten-

ção dos processos, elencando as lições aprendidas e planejando e implementando 

melhorias. Durante todo o processo é de bom tom controlar as fases do processo 

criando um modelo de segurança a ser seguido e alocando responsabilidades. 

                O processo de gerenciamento de segurança da informação deve garantir 

que a segurança da informação seja gerenciada eficazmente, diminuindo a vulnera-

bilidade a riscos conhecidos, garantindo a integridade, a disponibilidade e a confi-

dencialidade da informação (INTEL, 2013). 
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4.3 TECNOLOGIAS 

Considerando a velocidade com que novas ameaças surgem todos os di-

as, pode ser um pouco precipitado, em certo sentido até arriscado, apresentar um 

conjunto consolidado de ferramentas que contemplem todos os riscos a que os 

computadores de hoje em dia estão expostos. No entanto, algumas ferramentas já 

fazem parte da rotina e do amadurecimento das organizações que operam com vis-

tas a uma operação segura na rede. É importante conhecer as principais (INTEL, 

2013).  

Balanceamento de carga é a ferramenta relacionada à capacidade de 

operar de cada servidor da empresa. Vale lembrar que um dos papéis da segurança 

corporativa é garantir a disponibilidade da informação, algo que pode ser comprome-

tido se não houver acompanhamento preciso da capacidade de processamento da 

empresa. Sistemas sobrecarregados são frágeis e instáveis. 

Firewall é a aplicação implementada na camada de rede que atua como 

uma barreira e cumpre a função de controlar os acessos. Basicamente, o firewall é 

um software, mas também pode incorporar um hardware especializado. Um exemplo 

disso é o Sistema Detector de Intrusão (IDS, da sigla em inglês) que atua como 

complemento do firewall, o IDS se baseia em dados dinâmicos para realizar sua var-

redura, como por exemplo, pacotes de dados com comportamento suspeito, códigos 

de ataque etc.  

Varredura de vulnerabilidades são produtos que permitem à corporação 

realizar verificações regulares em determinados componentes de sua rede como, 

por exemplo, servidores e roteadores.  

Rede Virtual Privada (VPN, da sigla em inglês) é uma das alternativas 

mais adotadas pelas empresas na atualidade, as VPNs são canais em forma de tú-

nel, fechados, utilizados para o tráfego de dados criptografados entre divisões de 

uma mesma companhia, parceiros de negócios. 

Criptografia é uma ferramenta utilizada para garantir a confidencialidade 

das informações. 
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 Integradores são aplicações que permitem centralizar o gerenciamento 

de diferentes tecnologias que protegem as operações da companhia. Mais que uma 

solução, trata-se de um conceito.  

Software de backup são programas para realizar cópias dos dados para 

que, em alguma situação de perda ou ataque, quebra de equipamentos ou inciden-

tes inusitados, a empresa possa recuperá-los, pois foram copiados em local seguro 

(INTEL, 2013). 

Todas estas ferramentas têm sua relevância no contexto da segurança da 

informação, mas o que se observa ao longo dos anos é que a ação dos profissionais 

de segurança é sempre defensiva. As ações em geral são reparadoras, e não são 

poucas às vezes em que tais ações só ocorrem após a segurança já ter sido violada. 

É quando inicia um novo conceito de atuação do setor de segurança da informação: 

A Segurança Ofensiva. Nesta ótica os profissionais procuram as vulnerabilidades 

testando o sistema utilizando as técnicas utilizadas pelos invasores. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

O aumento desproporcional dos incidentes relacionados à segurança da 

informação é um aviso para a permanente necessidade de uma visão fundamentada 

em bases sólidas para este problema, que vai muito além do âmbito da tecnologia, 

que sozinha pode apresentar soluções para alguns dos problemas apresentados, 

contudo falha na resolução de vários outros. 

Um aspecto importante a esta visão é o de que deve se analisar adequa-

damente os papéis representados pelos usuários e suas interações diante dos sis-

temas de segurança da informação. 

Outro aspecto que merece especial atenção é a urgente necessidade de 

uma discussão minuciosa dos preceitos relativos às políticas de segurança da infor-

mação adotadas no Brasil, que no tocante aos aspectos penais e judiciais possui 

sansões brandas e no âmbito corporativo, carece de uma discussão adequada da 

realidade nacional ante o fenômeno sócio-virtual que a sociedade se encontra inse-

rida. 

Finalmente, cabe ressaltar que não se conhece qualquer solução mera-

mente tecnológica para os problemas apresentados ao longo do trabalho. Sendo um 

conceito eminentemente social, a segurança da informação necessita de uma visão 

igualmente embasada em conceitos de educação comportamental dos usuários para 

implementação de procedimentos corretos aos sistemas que serão utilizados para só 

então a tecnologia consiga alcançar sua correta cobertura. 
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