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SOLUÇÕES EM NEGÓCIO
ELETRÔNICOS

O QUE IREMOS ESTUDAR...

•
•
•
•
•

SEGURANÇA NO COMÉRCIO ELETRONICO;
TIPOS DE AMEAÇAS A SEGURANÇA VIRTUAL;
MODOS DE SEGURANÇA;
NORMAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO;
FUTURO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO.

SEGURANÇA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO

Fonte: http://goo.gl/ElW12e

Nos últimos anos, a segurança vem-se tornando um tema
importante no cotidiano das pessoas. Grandes investimentos são
destinados a manutenção e melhorias dos sistemas de segurança,
afim de garantir o funcionamento perfeito dos sistemas online,
como sites de comércio eletrônico, Internet Banking e outros
serviços online disponíveis.

SEGURANÇA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO

Apesar de tanto investimento na proteção dos sistemas eletrônicos,
um detalhe muito importante vem sendo esquecido, outro lado do
intermediário da compra, o cliente em si. Não basta ter um grande
sistema de segurança de um lado, mas o ambiente do cliente
continua vulnerável e propicio a possíveis invasões e fraudes.
(Wongtschowski, 2011)
Fonte: http://goo.gl/dKNvlA

SEGURANÇA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO

Diante disso, a segurança de um sistema de Comércio Eletrônico
deve ser feita em quatro etapas:
•
•
•
•

A segurança do consumidor da web;
A segurança na transmissão das informações;
A segurança do servidor da web;
A segurança do sistema operacional.
Fonte: http://goo.gl/ilVfXL

SEGURANÇA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
RAZÕES PARA FALTA DE CONFIANÇA:
• Chance do número do cartão de
crédito ser usado por outros;
• Pagamento adiantado sem garantia
de recebimento do produto;
• Falta de informação no geral.

Fonte: http://goo.gl/qvFSeZ

SEGURANÇA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
Diante tanta insegurança no meio virtual, segundo (Sêmola, 2011),
podemos citar alguns procedimentos importantes para garantir a
segurança corporativa são elas:
•
•
•
•
•
•

Conscientização;
Análise do Negócio;
Análise das Vulnerabilidades;
Política de Segurança;
Classificação das informações;
Campanhas de Divulgação;

•
•
•
•
•
•

Implementação de Segurança;
Aplicação da Política de Segurança;
Termo de Sigilo;
Teste de Invasão;
Plano de Contingência;
Administração de Segurança.

SEGURANÇA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
Alguns procedimentos importantes para garantir a segurança corporativa.

CONSCIENTIZAÇÃO
É o detalhe fundamental, com comprometimento
dos altos executivos em mudar a cultura da
empresa, conscientizando os funcionários da
importância da segurança e a colaboração de todos
afim de alcançar os objetivos esperados.

Fonte: http://goo.gl/3jSoRX

SEGURANÇA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
Alguns procedimentos importantes para garantir a segurança corporativa.

ANÁLISE DO NEGÓCIO
A solução da segurança deve ser planejada a
partir de todos os setores da empresa e
principalmente em relação ao negócio. Para
avaliar o negócio na qual se deve implementar
uma política de segurança, deve-se utilizar de
algumas ferramentas como entrevistas, onde
serão levantados competências, a cultura da
empresa, o tráfego das informações e os
processos do negócio.
Fonte: http://goo.gl/YZ7YqA

SEGURANÇA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
Alguns procedimentos importantes para garantir a segurança corporativa.

ANÁLISE DAS VULNERABILIDADES
Identificar as principais vulnerabilidades e ordenar de
forma a priorizar as mais critica.
• Analisar também o ambiente físico;
• Detalhar a segurança no ambiente de trabalho;
• Realizar uma analise dos documentos de acordo com
a política da empresa;
• verificar especificações técnicas, regras de
configuração e até mesmo as normas de qualidade;
• Observar o ambiente informatizado a procura de
possíveis pontos de vulnerabilidade e ameaças.

Fonte: http://goo.gl/EXuudJ

SEGURANÇA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
Alguns procedimentos importantes para garantir a segurança corporativa.

POLÍTICA DE SEGURANÇA
Conjunto de composto de diretrizes, normas,
procedimentos e instruções que irá guiar o
usuário quanto ao uso devido dos recursos
disponibilizados. Onde são definidas regras,
comportamentos, restrições e até punições
por uso indevido.

Fonte: http://goo.gl/Q1iuao

Este documento deve estar conforme a cultura da instituição e seus
recursos tecnológicos, para ser obedecidos de acordo com que foi
formulado. Além disso, devem-se adotar regras para elaboração
senhas e realização de backups.

SEGURANÇA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
Alguns procedimentos importantes para garantir a segurança corporativa.

CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
É a tarefa de descrever as regras para seleção, manipulação,
transmissão, armazenamento e exclusão de informações, analisando
conforme a importância de cada informação.
O tráfego das informações deve ser
transmitido conforme o tipo do negócio e
suas características. Como exemplos de
classificação têm: confidencial, restrito,
interno e de divulgação. Assim a
comunicação no ambiente de trabalho
será feita de forma objetiva e correta.
Fonte: http://goo.gl/i55jLk

SEGURANÇA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
Alguns procedimentos importantes para garantir a segurança corporativa.

CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO
Uma forma compacta de segmentar a
grande quantidade de informações contida
nas normas da política de segurança,
visando apenas procedimentos e dicas
usadas no cotidiano do departamento. Os
funcionários irão recebem informativos
mais filtrados, ocasionando melhor
entendimento. Além disso, cartazes no
ambiente de trabalho e informativos
enviados por e-mail complementaram a
ação de esclarecimento dos funcionários.

Fonte: http://goo.gl/YFj1dn

SEGURANÇA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
Alguns procedimentos importantes para garantir a segurança corporativa.

IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA
Após analisar e encontrar possíveis
pontos de vulnerabilidade, agora é o
momento de aplicar as soluções de
hardware e software.

Fonte: http://goo.gl/rZc9et

SEGURANÇA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
Alguns procedimentos importantes para garantir a segurança corporativa.

APLICAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA
Implementação da política de
segurança, onde software préconfigurado com determinados
critérios, irão usufruir dos
recursos tecnológicos.

SEGURANÇA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
Alguns procedimentos importantes para garantir a segurança corporativa.

TERMO DE SIGILO

Compromisso entre funcionário e a
instituição, com a correta utilização dos
meios tecnológicos disponíveis. Para que
isso ocorra é necessária a conscientização
de todos os funcionários com as normas e
política da empresa.

SEGURANÇA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
Alguns procedimentos importantes para garantir a segurança corporativa.

TESTE DE INVASÃO
Tendo segurança assegurada por um
especialista, nessa etapa é feito o teste da
segurança com as ferramentas mais
usadas para invasão do sistema como:
• Software de sniffer (grampo digital)
• Denial of Service (negação de serviço),
• Trojan Horses (cavalo de tróia)
• Trashing (análise de lixo)
• Engenharia social.
Fonte: http://goo.gl/PUVliz

SEGURANÇA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
Alguns procedimentos importantes para garantir a segurança corporativa.

PLANO DE CONTINGÊNCIA
Garantir a manutenção dos processos ou informações essenciais
da empresa, no espaço curto de tempo, com intuição de reduzir
os prejuízos.
Um plano de contingência, também chamado
Esse plano de contingência de planejamento de riscos, plano de
contém janela de tempo, continuidade de negócios ou plano de
tolerância à paralisação, gatilhos recuperação de desastres, tem o objetivo de
descrever as medidas a serem tomadas por uma
de acionamentos e rotas empresa, para fazer com que seus processos
vitais voltem a funcionar plenamente, ou num
alternativas de comunicação.
estado minimamente aceitável, o mais rápido
possível, evitando assim uma paralisação
prolongada que possa gerar maiores prejuízos a
corporação.

Fonte: http://goo.gl/HTylNI

SEGURANÇA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
Alguns procedimentos importantes para garantir a segurança corporativa.

ADMINISTRAÇÃO DE SEGURANÇA
Busca continua da segurança, com a revisão das etapas: Analise,
política e implementação. O processo de segurança é um ciclo
continuo, onde deve ser sempre atualizado. (Sêmola, 2011)

Fonte: http://goo.gl/aci7RJ

TIPOS DE AMEAÇAS A
SEGURANÇA VIRTUAL

Fonte: http://goo.gl/6YoG4Y

Hoje em dia com avançada tecnologia e a Internet cada dia mais
desenvolvida, onde milhares de computadores estão conectados e
compartilhando milhões de informações, nesse momento a
segurança na Internet Comercial se torna um requisito muito
importante.

TIPOS DE AMEAÇAS A
SEGURANÇA VIRTUAL
Algumas das formas mas comuns que afetam a segurança no
ambiente virtual e também na hora de realizar a compra virtual,
podemos citar:
• Bisbilhotice – esses ataques na Internet, resultam no roubo dos dados da conta, como
número do cartão de crédito, número de contas do cliente ou dados do saldo e extrato do
consumidor.

• Espionagem de senhas

- esse tipo de invasão tem como principal objetivo ter a
permissão de acesso as informações do proprietário armazenadas, entretanto nos tempo
atuais, estão disponíveis ferramentas poderosas como algoritmo de criptografia, que anula
esse tipo de ataque.

• Modificação de dados

– realiza a modificação das informações de certas

transações econômicas.

• Falsificação – ataques virtuais que caracteriza por adulteração das informações

ou
criação de loja de fachada, afim de coletar os dados dos clientes sem permitir suspeita
alguma.

• Repúdio – trata-se de repúdio de negociações que pode ocasionar grandes problemas
com sistemas de faturamento e aceitação do processamento da transação.

TIPOS DE AMEAÇAS A
SEGURANÇA VIRTUAL

• Vírus – determinado código é replicado anexando cópias nos
executáveis existentes. Onde o vírus será executado quando o
usuário utilizar o programa infectado.
• Cavalo de Tróia – um programa ao ser executado realiza a tarefa
esperada, mas junto adiciona funções indesejáveis.
• Worm – programa auto-replicante, criando
uma copia própria ocasionando sua execução,
não tendo a intervenção do usuário. (Albertin,
2000, p.175)

Fonte: http://goo.gl/mE2rBP

Outras ameaças virtuais que afetam a segurança dos clientes, são
aquelas de executar software cliente como:

TIPOS DE AMEAÇAS A
SEGURANÇA VIRTUAL
Existem muitos ataques focados no consumidor, dentre eles são:
• Roubo de dados - Maior intenção é roubar dados críticos de
autenticação do cliente. A partir dessas informações, poderá
utilizar afim de realizar a autenticação, se passando pelo
consumidor. Esse tipo de ameaça pode ser chamado também de
ataque personificação. Esse tipo de roubo pode ser concretizado
através de captura de teclado, tela falsa, e-mails falsos.
• Roubo de sessão – neste tipo de caso, o ataque realizado é esperar
o cliente autenticar e logo utilizar o número de sessão do cliente
para efetuar transação online.

TIPOS DE AMEAÇAS A
SEGURANÇA VIRTUAL
• Modificação de transações – esse tipo de ameaça ocorre online,
utilizando computador do cliente. Este tipo de ataque, um
programa adulterador é localmente instalado, ficando no aguardo
até o consumidor realizar alguma operação via web. Após o
consumidor entrar com os dados da autenticação, o aplicativo vai
mudar os dados da transação e transmitir esse pacote adulterado.
• Main-in-the-middle – baseia na interceptação das informações no
momento da transmissão entre cliente e servidor. O ataque tem
acesso de alterar, ler e inserir os dados trocados. Muito utilizando
em fraudes pela Internet, onde ao interceptar e modificar as
informações importantes trocadas pelo cliente e servidor.

TIPOS DE AMEAÇAS A
SEGURANÇA VIRTUAL
A maioria dos ataques virtuais tem como objetivo final cometer
fraudes virtuais. Em especifico roubo de dados, onde é feito a captura
dos dados críticos do cliente como senhas, para que no futuro possa
replicar num processo de autenticação.
Os ataques virtuais bem sucedidos seguem seguinte modelo:
• Instalação – o ataque instala um software malicioso ou alterar de
alguma maneira o computador do cliente.
• Captura – com esse acesso os dados críticos do cliente são
capturados.
• Envio dos dados roubados – nesse momento que os dados
capturados são enviados para que posso ser acessados por terceiros.
• Fraude – nesse instante é utilizado dos dados para realizar a fraude.

TIPOS DE AMEAÇAS A
SEGURANÇA VIRTUAL
Podemos descrever tipos diferentes de ataque sozinhos como:
• Ataque completo – ataque sozinho já tem a capacidade de atingir
seu objetivo. Não necessita de ajudar de outros ataques.
• Ataque parcial – sozinho não consegue realizar a fraude, precisa
de outros ataques em conjunto para que conseguir seu objetivo.

TIPOS DE AMEAÇAS A
SEGURANÇA VIRTUAL
Existem diferentes tipos de locais onde são realizados os ataques
virtuais dentre eles:
• Aplicativos gerais – aplicativos de terceiros, não tão importante no
sistema usados pelo usuário.
• Aplicativos de sistema – aplicativos do sistema, onde são
importantes no cotidiano como email e navegador web.
• Sistema operacional – código do sistema operacional como
serviços do sistema, DLLs do sistema.
• Núcleo do sistema – centro do sistema operacional como drivers
de periféricos.

TIPOS DE AMEAÇAS A
SEGURANÇA VIRTUAL
Para que ocorra o ataque, é necessário identificar as vulnerabilidades
do sistema, podem-se destacar seguintes vulnerabilidades:
• Falha de implementação – sistema operacional possui um bug,
uma falha onde pode ser utilizada para o ataque. Normalmente
são exploradas por worms Sasser e Blaster.
• Defeito de especificação – sistema possui uma brecha na
segurança, sistema com arquitetura mal desenvolvida, que pode
ser usada para um possível ataque.
• Inexperiência do usuário – usuários inexperientes têm mais
possibilidades de serem atacados por usuários experientes.
Exemplo: emails falsos e links com programas maliciosos.

TIPOS DE AMEAÇAS A
SEGURANÇA VIRTUAL
Podemos destacar também a respeito dos ataques, uma classificação
de acordo com a dificuldade de implementação. Segue a seguinte
uma escala de dificuldade técnica como:
• Ataque simples – não precisa ter muito conhecimento e nem
grandes tarefas de programação. O ataque normalmente procura
na web, um programa já pronto para ser modificado.
• Ataque mediano – necessita de um razoável conhecimento da
técnica, com mecanismos internos do sistema operacional. Não
necessita de grandes trabalhos de programação.
• Ataque complexo – precisa de um conhecimento técnico avançado
e extenso do trabalho de programação. Conhecimento em
detalhes do sistema operacional, onde funções raramente usadas
e não documentados.

TIPOS DE AMEAÇAS A
SEGURANÇA VIRTUAL
Determinados ataques usam programas ocultos para obter
informações digitadas e outros mostram janelas para o usuário
pedindo todos os dados confidenciais. Nestes tipos de casos pode-se
classificar o tipo de transparência dos ataques, que são os seguintes:
• Baixa Transparência – o ataque altera muito a forma normal da
aplicação original.
• Média Transparência – o ataque modifica pouco formal original da
aplicação.
• Alta Transparência – o ataque modifica muito pouco ou quase
nada o programa original.

TIPOS DE AMEAÇAS A
SEGURANÇA VIRTUAL
A seguir podem-se destacar alguns dos ataques mais relevantes são eles:
Trojans – são programas malignos camuflados de programas benignos.
Usualmente aproveita da ignorância, curiosidade e falta de informação do
usuário. No momento em que o trojan instala-se no computador do usuário,
passa a ter controle total do sistema, podendo monitorar todas as atividades
realizadas.
Exploração das vulnerabilidades – trata-se de um modo comum de
instalação de software de maneira ilícita no computador do usuário. Como
os worms Sasser e Blaster, usando a vulnerabilidades para instalar trojan na
máquina do cliente.
Links falsos – outra possibilidade que é muito usada, é enviar via e-mail em
nome de instituições transacionais conhecidas, com link para um site falso
semelhante ao site verdadeiro. Assim poderão adquirir informações sigilosas
dos clientes como senhas.

TIPOS DE AMEAÇAS A
SEGURANÇA VIRTUAL
A seguir podem-se destacar alguns dos ataques mais relevantes são eles:
Keyloggers – são programas que exercem a captura de informações vinda
do teclado, mouse e tela. Na grande parte das vezes, é feita a captura de
todos os dados que o cliente digita, quando acessa site de Internet Banking.
Alguns métodos mais utilizados para captura de dados são:
• Hooks (ganchos) – do sistema operacional pode ser usados para extrair
dados do teclado ou mouse. Funciona como pontos dentro do sistema
de tratamento de mensagens do Windows, onde um aplicativo é
instalado na sub-rotina para observar o tráfego das mensagens no
sistema ou processar certas mensagens antes chegar ao destino.
• Telas falsas – funcionam basicamente apresentando uma tela
semelhante à do site oficial, enganando o usuário. Normalmente ficam
sobrepostas ao navegador, dando a impressão que faz parte do site
original.

TIPOS DE AMEAÇAS A
SEGURANÇA VIRTUAL
A seguir podem-se destacar alguns dos ataques mais relevantes são eles:

Ataque redirecionado – quando o ataque afeta endereço IP dos
computadores ou o servidor de resoluções de nomes Domain Name
System (DNS).
O PRIMEIRO ATAQUE PUBLICAMENTE REGISTRADO
FOI EM 2009 E ATINGIU CLIENTES DO NET VIRTUA.

Sites redirecionados do Google oferecem software malicioso
para usuários (Foto: Reprodução/Kaspersky Lab)

Criminosos virtuais brasileiros estão
tirando proveito de vulnerabilidades nas
configurações de roteadores domésticos
e no protocolo de internet conhecido
como Domain Name System (DNS) para
redirecionar internautas para páginas de
banco clonadas e infectar usuários com
pragas digitais. O ataque é difícil de ser
percebido e sempre foi muito raro – mas
os casos estão aumentando, e nem
sempre a culpa é do usuário.
Fonte: http://goo.gl/oQANos

MODOS DE SEGURANÇA
Nos tempos atuais, o envio e recebimento de informações sigilosas
tornaram-se importantes, a Internet se desenvolvendo a cada dia
mais, como resultado tem uma facilidade de transmissão dos dados
de maneira precisa e extremamente rápida.
Diante dos ataques virtuais frequentes as informações confidenciais
tornam-se fundamental aumentar a segurança tanto no site Internet
Banking e também no comércio eletrônico, para isso muitos utilizam
de ferramentas apropriadas.
•
•
•
•
•
•

Criptografia
Protocolos de Autenticação
Certificado Digital
Assinatura Digital
Firewall
Selos Digitais
Fonte: http://goo.gl/0i3hty

MODOS DE SEGURANÇA
CRIPTOGRAFIA
Trata-se de um conjunto de normas e técnicas que tem como objetivo codificar
uma informação de forma apenas o emissor e o receptor possam acessá-las,
não permitindo assim que terceiros possam interpretá-las. Com isso, diversas
técnicas são utilizadas e muitas outras são desenvolvidas ao longo do tempo.
Na ciência da computação, as técnicas mais conhecidas estão relacionadas
ao conceito de chaves, sendo nomeadas de chaves criptográficas.

Fonte: http://goo.gl/1cjKOx

Trata-se de um conjunto de bits
de acordo com um algoritmo
específico capaz de codificar e de
decodificar informações. Caso o
receptor da informação usar uma
chave diferente da chave do
emissor, não conseguirá obter a
informação.

MODOS DE SEGURANÇA
PROTOCOLOS DE AUTENTICAÇÃO
Autenticar é o método de verificar, se usuário que está tentando
acessar, é o permitido. Caso o usuário que esteja acessando for outra
pessoa, o sistema deve pelo menos ignorar esse usuário.

Existem protocolos de autenticação que tem como finalidade efetuar
transações seguras de dados no ambiente virtual, podemos citar:
• Secure Eletronic Transaction (SET) ;
• Secure Hyper Text Transfer Protocol (S-http) ;
• Secure Sockets Layer (SSL) .

MODOS DE SEGURANÇA
PROTOCOLOS DE AUTENTICAÇÃO
• Secure Eletronic Transaction (SET) – protocolo que oferece
transação segura de pagamentos eletrônicos usando cartão de
crédito. Assegurando a confidencialidade e integridade dos
dados com utilização de certificados digitais.
• Secure Hyper Text Transfer Protocol (S-http) – proporciona envio
dos dados via web de maneira segura. Usando uma camada de
aplicação é feito um processo de negociação entre o cliente e o
servidor. Oferece autenticação, integridade, confidencialidade e
certificação, mas nem todos os browsers são compatíveis com Shttp.
• Secure Sockets Layer (SSL) – usa criptografia de chave pública
afim de realizar troca de dados via web. É feita diversas
transmissões de dados para negociar os parâmetros de
segurança da conexão entre cliente e servidor. (Krause, 2011)

MODOS DE SEGURANÇA
CERTIFICADO DIGITAL
Certificado digital consiste em um
tipo de tecnologia de identificação
que favorece as transações
eletrônicas dos mais variados tipos
a
serem
realizadas
com
integridade,
autenticidade
e
confidencialidade, evitando assim
as possíveis fraudes, obtenção de
dados sigilosos e outros tipos de
adulteração.
Fonte: http://goo.gl/1b9MIU

Certificado digital baseia-se em um documento eletrônico com assinatura digital
que é composta de dados como nome do usuário, prazo de validade e chave
pública. Através do certificado digital fica garantida a autenticidade da empresa
ou cliente, que esteja interessada em realizar a transação eletrônica.

MODOS DE SEGURANÇA
CERTIFICADO DIGITAL
Para se obter um certificado digital, deve-se
procurar uma entidade emissora apropriada
como Autoridade Certificadora (AC) ou
Autoridade de Registro (AR). Então essa
autoridade vai associar uma identificação a
uma chave e inserir os dados no certificado
digital.

Fonte: blog.lapix.me/lapix/certificacao-digital-icpbrasil

No Brasil essa autoridade que emiti os
certificados digitais é a ICP-Brasil.
A ICP-Brasil dispõe de dois tipos de
certificados digitais, sendo A e S.
Fonte: http://goo.gl/Adfm7x

MODOS DE SEGURANÇA
ASSINATURA DIGITAL
Trata-se de um mecanismo que utiliza da criptografia, ou seja, faz uso
das chaves criptográficas. Este método considera duas importantes
características como: confidencialidade e autenticidade.
Confidencialidade consiste em deixar as informações acessíveis
apenas às pessoas e organizações autorizadas. Já autenticidade
oferece a certeza da informação enviada da origem correta e a
receptora reconhecer a origem.

Além disso é notado o uso da função hash, afim de garantir a
integridade. Essa função é um processo criptográfico na qual a
informação deve ser passada, antes de ser transmitida. O resultado é
único nomeado de resumo e possui mesmo volume, independente do
volume tratado.

MODOS DE SEGURANÇA
FIREWALL
Trata-se de um requisito importante
quando se trata de segurança no
ambiente virtual. Cada vez maior o
volume de troca de informações e
sistemas muito complexos, necessitando
de uma proteção maior, aderindo ao uso
de aplicações e ferramentas mais
eficientes na segurança.
Fonte: http://goo.gl/Wh61OF

O Firewall pode ser determinado como uma barreira de proteção, onde é
controlado o trafego de dados entre o computador do usuário e a
Internet. Objetivo principal é permitir apenas a transmissão e recepção
de dados autorizados. Existem variedades de tipos de firewall
combinando hardware e software ou somente software.

MODOS DE SEGURANÇA
SELOS DIGITAIS
Define-se como assinatura digital de um
terceiro de confiança confirmando que o
documento digital é valido, no instante (data e
hora) que foi assinado. Com isso podemos
assinar documentos digitais anexando uma
validade neles. Muito utilizado pelos
programas de correio eletrônico, afim de
assinar e criptografar mensagens eletrônicas.
Fonte: http://goo.gl/t7Ibhb

MODOS DE SEGURANÇA
SELOS DIGITAIS
Tal assinatura é garantida e auditada pelo
Observatório Nacional e certificada por
ICPBrasil, garantindo a validade do
documento naquele momento.

Pode-se obter o selo digital através do
aplicativo GatewaySC, que realiza a
solicitação, gerenciamento e verificação de
selos digitais do ICP-Brasil.
Podemos citar algumas aplicações para o selo
digital sendo: assinatura de contratos
eletrônicos, atos normativos governamentais
e livros fiscais eletrônicos.
Fonte: http://goo.gl/ZdE7ge

NORMAS DE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO
Segurança da Informação está relacionado à proteção de um conjunto
de dados, no que se refere à preservação do valor que possuem para
uma pessoa ou uma instituição. As características principais da
segurança da informação são: confidencialidade, integridade,
disponibilidade e autenticidade. Essa segurança não está limitada
apenas em sistemas computacionais, também está presente nas
informações eletrônicas ou sistemas de armazenamentos.
Dentre as normas de segurança pode-se
destacar a ISO/IEC 27001 é um padrão para
gestão de segurança da informação. Sua
finalidade é ser utilizado juntamente com
ISO/IEC 17799, código de procedimentos
para gerenciar a segurança da informação.
Fonte: http://goo.gl/ZEZjqJ

NORMAS DE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO
Além delas existem outros padrões dessa família de normas
que são:
•
•
•
•
•
•
•

ISO 27000 – vocabulário de gestão da segurança da informação;
ISO 27001 – certificação de sistema de gestão de segurança da
informação;
ISO 27002 – código de boas práticas;
ISO 27003 – regras para implementação do sistema de gestão de
segurança da informação;
ISO 27004 – relata medidas e relatórios de um sistema de gestão
de segurança da informação.
ISO 27005 – indicação para implementação monitoramento e
melhoria continua do sistema de gestão de segurança da
informação;
ISO 27006 – norma define requisitos e oferece recomendações
para os organismos que realizam serviços de auditoria e
certificação de um sistema de gestão da segurança da informação.
Fonte: http://goo.gl/ZEZjqJ

FUTURO DO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
O Comércio Eletrônico tem sofrido grandes mudanças, mas nos
últimos anos com o desenvolvimento de novas tecnologias, isso tem
intensificado a influência no crescimento de outras modalidades de
comércio eletrônico.

Como novas modalidades de comércio eletrônico podem citar:
•
•
•
•

M-COMMERCE – MOBILE COMMERCE
F-COMMERCE – FACEBOOK COMMERCE
COMPRA COLETIVA
PRODUTOS VIRTUAIS

Fonte: http://goo.gl/IOmSVJ

FUTURO DO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
M-COMMERCE – MOBILE COMMERCE

Trata-se de toda e qualquer
transação que esteja relacionado à
transferência de propriedade ou
direitos de uso de bens e serviços,
que é começada e terminada até o
acesso ao computador utilizando
o celular intermediado por redes
com o auxilio de um aparelho
eletrônico.

Fonte: http://goo.gl/I4VSkc

FUTURO DO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
M-COMMERCE – MOBILE COMMERCE
Algumas aplicações mobile já estão disponíveis como:

• Mobile ticketing – são tickets transmitidos para celulares, onde o
cliente pode apresentar na bilheteria. Pode ser usado como
ticket para agencia de viagens, diminuindo o tráfego de pessoas
em ambientes como aeroportos e estacionamentos.
• Mobile Vouchers – usuário recebe no celular cupom de
descontos para ser utilizados.
• Compra de conteúdo – serviço de compra de arquivos mp3,
ringtones e papéis de parede.
• Serviços de location-based – baseia-se na localização do usuário,
a partir disso é feito incentivo a vendas de produtos da região.

FUTURO DO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
M-COMMERCE – MOBILE COMMERCE
• Serviços de Informação – grande quantidade de informações
pode ser comercializada, desde horóscopo até informações
financeiras.
• Mobile banking – grandes esforços estão para que seja possível
acessar conta, consultar saldos e extratos e também realização
compra de ações e transferência de dinheiro.
• Mobile corretora de ações – usuário tenha tempo real nas
movimentações da sua carteira. Com informações atualizadas,
podendo interferir de acordo com o mercado de ações.
• Mobile marketing e publicidade – está em grande crescimento,
onde propõem eficácia nas propagandas enviadas para os
dispositivos moveis. (Tardin, 2011)

FUTURO DO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
F-COMMERCE – FACEBOOK COMMERCE
Define-se como um comércio eletrônico dentro do
Facebook. Na prática a transação realizada via web
acontece da mesma forma que o Comércio Eletrônico
tradicional, diferencia é na plataforma onde serão
comercializados os produtos, será na plataforma do
Facebook.

Fonte: http://goo.gl/idzHib

Diante do crescimento significativo do número de usuários do
Facebook, motivou o interesse das empresas a estarem presente
nessa rede social. Sendo possível desenvolver uma loja virtual dentro
do Facebook usando as ferramentas do Comércio Eletrônico. Esses
aplicativos funcionam como vitrine dos produtos e serviços dentro da
rede social. Quando alguém tentar realizar a compra virtual, irá
direcioná-lo para o site do produto. (Peres, 2011)

FUTURO DO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
COMPRA COLETIVA
Destaca-se como uma modalidade de
comércio eletrônico que tem como
principal objetivo negociar produtos e
serviços para um número mínimo prédefinido de compradores por oferta.
Fonte: http://goo.gl/ho57p8

Através desse comércio, os consumidores normalmente beneficiam do produto
após um número de interessados associarem à oferta, para compensar os
descontos disponibilizados que na maioria das vezes chegam até 90% do preço
normal. Por regra deste tipo de negócio os compradores dispõem de um tempo
determinado para realizar a oferta, que dura aproximadamente 24horas e
48horas depois do seu lançamento. Se não atingir o número mínimo de
pedidos dentro desse período, a oferta será cancelada

FUTURO DO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
PRODUTOS VIRTUAIS

Hoje já é realidade. Grandes empresas
de comércio como Saraiva e
Submarino, já disponibilizam produtos
virtuais como filmes, jogos, software,
livros dentre outros produtos.

Fonte: http://goo.gl/D1pQJ0

SEMINÁRIO
GRUPOS: 2 ou
ASSUNTO:
•
•
•
•

3 alunos;

PLANO DE NEGÓCIO + LAYOUT BASEADO NESTE DOCUMENTO;
LOJA VIRTUAL SEM ESTOQUE + APRESENTAR UM LAYOUT DE UMA LOJA VIRTUAL;
FUTURO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO + LAYOUT DE UMA LOJA VIRTUAL;
OUTROS TIPOS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO + LAYOUT DE UMA LOJA VIRTUAL.

NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEM QUE TER:
• QUEM SERÁ O GERENTE DE PROJETO;
• LAYOUT DE UMA LOJA VIRTUAL
• ESCOLHER APENAS UM ASSUNTO – TERÁ ENTRE 30 A 50 MINUTOS PARA
APRESENTAÇÃO.
• REFERÊNCIA NO FINAL DO TRABALHO;
• NOME DE TODOS OS INTEGRANTES DO GRUPO.

APRESENTAÇÃO (DIA):
PRÓXIMA AULA

CURIOSIDADES
FUTURO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO

VÍDEO: SAIBA AS TENDÊNCIAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO HOJE E NO
FUTURO
Caso esteja vendo esse
material em PDF solicito
que acesse o link abaixo.

Clique aqui para ver o vídeo sobre as

tendências de comércio eletrônico hoje e
no futuro
Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=9JP4hWeW7ig

EXERCÍCIO
ATAQUE E MODOS DE SEGURANÇA

Informe um tipo de ameaça que teve em um
ambiente de trabalho que poderia afetar um
ambiente de loja virtual.
Com esse tipo de ameaça colocada descreva
agora quais tipo de segurança iria fazer para
garantir a segurança das informações.
PODE SER FEITO EM GRUPO
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