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introdução

Não há dúvidas de que as empresas aplicam cada vez mais tempo e dinheiro em 
processos dependentes da Tecnologia da Informação (TI). Mas há ainda 
empreendedores que acreditam que esses inves�mentos são privilégios das 
gigantes do mercado. Essa crença é, no entanto, mito puro! Em um estudo reali-
zado pela Boston Consul�ng Group, que avaliou o compo�amento de empresas 
no mundo inteiro, foi revelado que as PMEs que mais investem em TI conseguem 
taxas de crescimento de receita até 15% acima da média.

Embora a segurança de TI seja uma recente realidade, poucos empreendedores 
têm efe�vamente dado sua merecida impo�ância. Na maioria dos casos existe, 
inclusive, uma grande dificuldade em entender exatamente sobre o que se trata 
esse conceito. Normalmente, é feita uma associação com a segurança da infor-
mação. Embora os termos estejam, sim, associados, existe uma grande diferença 
entre os dois. Para desmis�ficar o tema e apresentar soluções reais para o desen-
volvimento da segurança em TI da sua empresa, resolvemos trazer um manual 
bem completo e didá�co sobre o assunto. Então confira! 



1. Segurança da informação x segurança de TI
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Quando falamos em segurança, estamos nos referindo aos 
processos que têm como obje�vo resguardar algum bem ou 
direito precioso para uma determinada pessoa — física ou 
jurídica.

A segurança da informação, po�anto, estabelece os proces-
sos e os mecanismos u�lizados para salvaguardar dados e 
informações de impo�ância estratégica para uma empresa, 
podendo seu conteúdo ter caráter sigiloso ou meramente 
financeiro — como os dados ob�dos por meio da contabili-
dade, por exemplo. Já quando falamos da segurança de TI, 
estamos nos referindo a um segmento específico do pro-
cesso de segurança da informação.

Enquanto o primeiro termo se refere à segurança das infor-
mações e dos dados con�dos em todos os softwares, hard-
wares e outros recursos tecnológicos de uma determinada 
empresa, o segundo pode ser tratado de uma forma mais 
abrangente, referindo-se também à gestão de recursos 
humanos, à proteção jurídica e à organização. No entanto, 
embora seja um elemento con�do em um universo maior, a 
segurança de TI normalmente representa uma grande fa�a 
dos dados e recursos a serem protegidos por uma empresa, 
e, por isso, merece um destaque especial.



2. Os principais problemas enfrentados pelas 
empresas
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Se fizermos uma lista dos principais desafios na área de geren-
ciamento de TI, a segurança ce�amente estaria elencada em 
uma das posições do topo na lista de prioridades. Isso porque, 
atualmente, a velocidade com que as ameaças evoluem é direta-
mente proporcional ao avanço das tecnologias, e porque é pre-
ciso lidar com a falta de maturidade dos usuários e dos proces-
sos nas empresas, que, muitas vezes, usam métodos ultrapassa-
dos para detectar e exterminar ataques de origem desconhe-
cida.

Além disso, quando o assunto é a questão da segurança, fica 
mais difícil calcular de forma efe�va o retorno sobre o inves�-
mento. E é aí que muitos empreendedores acabam se tornando 
negligentes, tratando essa dificuldade na mensuração dos resul-
tados como se fosse sinônimo de abandono dos inves�mentos 
na área. A grande questão é que, ao primeiro sinal de problemas, 
o empresário é logo forçado a recorrer a quem solucione o caso. 
E isso, muitas vezes, pode, infelizmente, acontecer tarde 
demais.



É fundamental, po�anto, contar com fornecedores de TI que u�lizem sistemas flexíveis para detectar 
os diversos �pos existentes de ameaças, já que cada empresa possui uma estrutura e, consequente-
mente, necessidades diferentes de segurança em TI. Avaliar o nível de proteção de todo o aparato de 
TI de uma organização é uma tarefa que deve ser priorizada e realizada por um especialista na área, de 
forma a reduzir custos e garan�r eficiência em segurança.

allanis.

6 | Manual de Segurança de TI para Empresas

Há uma série de aspectos a serem considerados quando nos referimos à segurança da TI de uma 
empresa. Além de contar com bons hardwares e softwares, existem ainda outros diversos recursos que 
podem viabilizar o processo e torná-lo ainda mais completo — ou, ao menos, mais sustentável. Nesta 
seção resolvemos trazer 9 dicas campeãs para que você garanta a segurança da TI na sua empresa. 
Vamos conferir?

3. Como garantir a segurança da TI da minha 
empresa?
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Não há dúvidas de que as ne-
cessidades de implementação de 
equipamentos, principalmente 
quando nos referimos aos hard-
wares, podem variar de empresa 
para empresa. No entanto, 
embora existam diferentes níveis 
de exigências internas, é funda-
mental garan�r que toda a es-
trutura se alinhe com as necessi-
dades de segurança da organi-
zação. Isso porque as ameaças 
externas se desenvolvem na 
mesma proporção e rapidez das 
tecnologias. Por esse mo�vo, é 
preciso contar com um supo�e 
capaz de assegurar uma es-
trutura de segurança abrangente 
e ágil.
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3.1 invista em bons equipamentos
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Para falar em segurança da TI, é preciso, 
necessariamente, mencionar os an�vírus. 
Basicamente, esses são os softwares des-
�nados especificamente para detectar e 
exterminar as ameaças externas. Muitas 
vezes, embora estejam agindo com as 
melhores intenções, encontramos 
usuários inexperientes que acabam por 
contaminar toda a rede, principalmente 
quando têm acesso à internet. Por esse e 
outros tantos mo�vos, uma empresa pre-
cisa, obrigatoriamente, contar com um 
an�vírus profissional. É impo�ante levar 
em conta que estamos falando aqui de 
uma estrutura mais complexa, em rede. 
Faz-se, po�anto, necessário o uso de um 
software que consiga monitorar com-
pletamente cada ponto de acesso, sem 
deixar nenhuma brecha para trás.
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3.2 aposte nos melhores softwares



Uma forma de não sobrecarregar toda a 
estrutura de computação de uma em-
presa é por meio da u�lização da nuvem 
— ou cloud compu�ng. Essa é uma 
forma de reduzir os custos tanto com a 
estrutura de segurança interna quanto 
com a segurança de TI, já que as infor-
mações não estarão presentes nos 
hardwares físicos, mas, sim, em um am-
biente externo, na famosa nuvem. Além 
disso, existem diversos fornecedores 
desse serviço, que já conta com pro-
teções internas — tanto rela�vas à 
questão da acessibilidade, quanto à pro-
teção de ameaças externas. É, po�anto, 
uma forma de diminuir a responsabili-
dade que recai sobre a organização, 
embora ainda seja indispensável a es-
trutura de segurança interna.
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3.3 Opte pela computação na nuvem
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O pior cenário para o banco de dados de uma 
empresa é a perda, em um piscar de olhos, de 
todas as informações armazenadas. Inde-
pendentemente do mo�vo causador de 
tamanha devastação, é fato que a melhor ma-
neira para evitar essa indesejável situação é a 
criação de um sistema rígido pautado na pre-
venção. Para isso, nada melhor que a reali-
zação de regulares ba�ups. Na maioria dos 
casos, o próprio sistema operacional trata de 
realizar automa�camente essas cópias de 
segurança, mas, mesmo assim, ainda se faz 
necessária a atuação do gestor de TI. Isso 
porque é preciso, em alguns casos, armaze-
nar essas informações externamente — em 
hardwares externos ou na nuvem —, já que 
existem riscos reais de os problemas terem 
origem na própria estrutura, o que poderá 
comprometer para sempre os dados ali arma-
zenados. E é aí, então, que entra o gestor.
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3.4 Não se esqueça do backup
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Controlar o acesso dos usuários é uma forma de aumentar a eficiência dos seus colabora-
dores e, ao mesmo tempo, garan�r a segurança da TI da sua empresa. Ao estabelecer uma 
polí�ca interna de senhas, é possível criar uma hierarquia no que se refere à acessibilidade. 
Como consequência indireta, restringe-se também a livre navegação na web e o acesso às 
redes sociais, o que pode aumentar bastante a produ�vidade do seu empreendimento.

Esse controle deve ser feito via Vi�ual Private Network (VPN), que permi�rá a integração 
e o controle de inúmeras máquinas simultaneamente, mas com a limitação de acesso de 
acordo com o perfil do usuário e o controle de conteúdo web — criando listas de sites 
proibidos, senhas, acessos limitados por horários e por grupos, por exemplo.
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3.5 controle de acessos
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Este talvez seja um dos pontos mais vulneráveis da maioria das empresas. É preciso ter em 
mente que a manutenção é necessária para evitar uma polí�ca remediadora, que só procura 
detectar e resolver os problemas quando algo de mais grave acontece. Não podemos nos 
esquecer de que, além de proporcionar a segurança de toda a rede, a manutenção do servi-
dor garante, também, que não se perca nenhum dado no processo.

A manutenção constante, po�anto, é uma forma de antecipar a correção de eventuais prob-
lemas que possam vir a comprometer a segurança dos dados da empresa. É a única garan�a 
que um empresário tem que seus processos não irão, repen�namente, sucumbir.
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3.6 A manutenção do servidor deve 
ser constante



Assim como a manutenção do servidor, o monitoramento da rede também é outro passo 
impo�ante no desenvolvimento da segurança da TI. É preciso verificar a ocorrência de 
acessos por pessoas não autorizadas, considerando tanto o ambiente externo — ou seja, o 
risco real de invasão por pessoas alheias à empresa —, quanto o ambiente interno, envolv-
endo também possíveis funcionários mal intencionados.

Podemos dizer, então, que o monitoramento representa o vigia da empresa, prevenindo e 
detectando qualquer �po de invasão ou inconveniente que venha a ameaçar sua segurança.
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3.6 monitore a rede
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Afirmar que é possível eliminar completamente qualquer ameaça no que se refere à 
estrutura de TI é uma falácia. No entanto, atualmente é possível delimitar quais serão os 
possíveis cenários enfrentados caso ocorra qualquer eventualidade. E é com um plano de 
con�ngência que se determina o caminho a ser seguido quando as temidas ameaças se con-
cre�zam. Junto ao gestor de TI e à administração, é possível, por exemplo, estabelecer quais 
serão as medidas de correção adotadas e como deve proceder cada usuário na ocorrência 
de qualquer risco real ao sistema. É uma verdadeira rota de fuga, traçada para que não haja 
a possibilidade do comprome�mento da produ�vidade do empreendimento durante a reso-
lução do problema central. Em outras palavras, assume-se que os riscos de fato existem e 
faz-se um planejamento para combatê-los.
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3.7 Tenha um plano de contingência
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Por fim, mas não menos impo�ante, é pre-
ciso mencionar o supo�e técnico, 
elemento essencial durante a elaboração 
da estrutura de segurança da TI. O em-
preendedor tem, basicamente, duas 
opções: o supo�e avulso ou o contrato 
fixo. A primeira modalidade é des�nada 
àquelas empresas que possuem uma 
estrutura de TI mais modesta, e, po�anto, 
não necessitam de um supo�e em tempo 
integral. É impo�ante ressaltar, no 
entanto, que é preciso realizar um monito-
ramento periódico. Já a segunda opção é 
indispensável para as empresas que 
contam com uma estrutura mais profis-
sionalizada, em que todos os processos 
dependem do funcionamento da estrutura 
de TI. Nesses casos, é preciso realizar uma 
constante atualização das ferramentas de 
controle de ameaças para prevenir — ou 
remediar — qualquer problema que venha 
a comprometer a segurança da TI.  
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3.8 A importância do suporte técnico
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Por necessitarem cada vez mais de uma estrutura de TI para se manterem compe��vas, as 
empresas devem buscar fornecedores especializados na área para garan�r a segurança dos 
seus dados. Vale lembrar que, em uma pesquisa realizada recentemente pela Bri�sh Tel-
ecom (BT), descobriu-se que 41% das organizações já foram a�ngidas por ataques DDoS 
(Distributed Denial of Service), e três qua�os delas foram alvos de ataques por duas ou mais 
vezes no ano passado.

Esperamos que este e-b�k tenha servido para gerar alguns insights impo�antes em 
relação à segurança da TI na sua empresa. Lembre-se de que a questão da segurança deve 
ser tratada com seriedade para que quaisquer problemas sejam evitados e sua empresa con-
siga agir mais rápido do que os usuários mal intencionados. Não se esqueça que prevenir é 
melhor — e até mais barato — do que remediar. 
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conclusão
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A Allanis é uma empresa que atua na área de Tecnologia da In-
formação tanto no âmbito de soluções pessoais quanto empre-
sariais, criando soluções sob medida para cada �po de cliente. 
Seu po�fólio de serviços e seu know-how incluem várias espe-
cializações como a montagem de hardware, a assistência téc-
nica especializada, além do serviço de consultoria e implemen-
tação de redes de telefonia e sistemas de segurança.

A empresa também atua na instalação e manutenção de servi-
dores Windows e Linux, assim como estruturas de outsourc-
ing, Office 365 e Microsoft Dynamics CRM. Cabe dizer que a 
Allanis trabalha também com o levantamento de a�vos, assim 
como com a implantação de softwares adicionais. Por isso, para 
modernizar sua infraestrutura de TI de forma integrada, com 
software e hardware em um só lugar, a Allanis é a opção ideal.

http://allanisnetworks.com/solucoes/contrato-de-suporte/
http://allanisnetworks.com/solucoes/contrato-de-suporte/
http://allanisnetworks.com/solucoes/consultoria-em-ti/
http://allanisnetworks.com/servicos/gestao-de-redes/
http://allanisnetworks.com/servicos/gestao-de-redes/
http://allanisnetworks.com/servicos/administracao-de-servidores/
http://allanisnetworks.com/servicos/administracao-de-servidores/
http://allanisnetworks.com/servicos/outsourcing/
http://allanisnetworks.com/servicos/outsourcing/
http://allanisnetworks.com/cloud/office-365/
http://allanisnetworks.com/cloud/crm/
http://allanisnetworks.com/cloud/gestao-de-ativos/

