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Resumo 

A tecnologia da informação, alterou a economia à medida que ela cria novas industrias e novas formas 

de fazer negócio, transformando material bruto da informação em um conjunto de dados que possui valor.  

Quando digital, esses dados podem ser classificados e organizados de tal forma que podem ser usados na 

tomada de decisões em prol de um ou mais objetivos, isso significa que a informação é tão importante 

que pode determinar até a sobrevivência de um negócio. A Segurança da Informação necessária para 

proteção desses dados é de fundamental importância para indivíduos e organizações. A LGPD traz 

normas que obrigam as empresas a se atentarem as questões referentes a proteção de dados, aplicando 

penalidades caso ocorra o vazamento de dados e o comprometimento das informações dos consumidores, 

assim, é necessário focar em segurança, evitando os ataques cibernéticos que podem trazer prejuízos 

financeiros e penalidades impostas pelas autoridades, gerando, em alguns casos, perdas irreversíveis para 

as empresas. Ou seja, ao sofrer um ataque a empresa não pode apenas se preocupar com a recuperação 

dos dados, que são necessários para seu negócio, a empresa também precisa estar em conformidade com 

a LGPD para que mesmo recuperando os dados, não sofra multas do órgão de fiscalização. Baseado nisso 

será interessante acompanhar como as empresas vão se adequar e quais as consequências que as 

atividades criminosas vão sofrer, uma vez que as empresas estejam em conformidade com a lei.  

Palavras-chave: ataques cibernéticos, segurança da informação, LGPD. 
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1. Introdução 

Antigamente computadores eram máquinas que agilizam tarefas lógicas em instituições de 

pesquisa, grandes empresas e entidades governamentais. Com o avanço tecnológico, essas máquinas 

tornaram cada vez mais compactas, confiáveis e potentes.  

A evolução computacional nos levou a um conceito que está presente em todas as áreas do 

conhecimento: a Tecnologia da Informação (TI). A evolução tecnológica que envolve o mundo, as 

organizações e as pessoas, atingem praticamente todas as atividades e favorece a veiculação livre e rápida 

de grande volume de informações por diversos meios (Rosseti & Morales, 2007).  

A área de Tecnologia da informação possui diversos segmentos de atuação, como: 

• Programação 

• Segurança da Informação 

• Redes 

• Análise de Sistemas 

• Infraestrutura e Hardware 

• Suporte técnico 

Tecnologia da Informação é o conjunto de atividades e soluções envolvendo hardware, software, 

banco de dados, e redes que atuam para facilitar como dados podem ser coletados, analisados e 

classificados para se transformarem em informação e, a partir daí, serem disponibilizados, acessados, 

processados e protegidos em benefício de determinada finalidade.  

Como revolução industrial a tecnologia da informação, alterou a economia à medida que ela cria 

novas industrias e novas formas de fazer negócio, transformando material bruto da informação em 

conhecimento usável (Lucas Jr., 2006), ou seja, informação é um conjunto de dados que possui valor. 

 Quando digital, esses dados podem ser classificados e organizados de tal forma que podem ser 

usados, por pessoas, instituições de ensino e pesquisa, governos e outras organizações, na tomada de 

decisões em prol de um ou mais objetivos, isso significa que a informação é tão importante que pode 

determinar até a sobrevivência de um negócio. É aqui que a TI e consequentemente a Segurança da 

Informação, passa a cumprir um papel importante no dia a dia de indivíduos e organizações. 
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O entendimento dessa valorização fez aumentar consideravelmente o número de ataques 

cibernéticos em todo o mundo, sendo que no Brasil, isso não foi diferente. Essencialmente, ataques 

cibernéticos são a tentativa de invadir e comprometer um sistema, rede ou dispositivo visando causar 

prejuízos ou roubar alguma informação que pode trazer benefícios ao responsável pelo ataque.  

O Brasil sofreu 15 bilhões de tentativas de ataque em apenas 3 meses, de acordo com levantamento 

divulgado pela empresa de segurança cibernética Fortinet em agosto de 2019 (Alves, 2019). Segundo o 

Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança para a Internet no Brasil, CERT.br, o número de incidentes 

reportados ao órgão subiu de um pouco mais de 3 mil em 1999, para mais de 850 mil em 2019, passando 

de 1 milhão em 2014 (CERT.br, 2020). 

A valorização dos dados e o aumento significativo dos ataques cibernéticos elevou o conceito de 

segurança de informação a outro nível, isso quer dizer que a segurança desses dados, gerados ou 

adquiridos pelas organizações, passou a ser de extrema importância, pois uma falha nesse ponto pode 

significar até mesmo a falência de uma empresa.  

Seguindo a preocupação mundial em relação aos dados e a privacidade nesse mundo globalizado, 

a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), conhecida como LEI 13.709/2018, trata-se de uma legislação 

brasileira que determina como dados dos cidadãos podem ser coletados e tratados e quais serão as 

punições para eventuais transgressões.   

A LGPD traz normas que obrigam as empresas a se atentarem as questões referentes a proteção de 

dados, aplicando penalidades caso ocorra o vazamento de dados e o comprometimento das informações 

dos consumidores, assim, é necessário focar em segurança, evitando os ataques cibernéticos que podem 

trazer prejuízos financeiros e penalidades impostas pelas autoridades, gerando, em alguns casos, perdas 

irreversíveis para as empresas. Ou seja, ao sofrer um ataque a empresa não pode apenas se preocupar 

com a recuperação dos dados, que são necessários para seu negócio, a empresa também precisa estar em 

conformidade com a LGPD para que mesmo recuperando os dados, não sofra multas do órgão de 

fiscalização. 

Baseado nisso será interessante acompanhar como as empresas vão se adequar e como as atividades 

criminosas vão se beneficiar ou talvez, espera-se isso, vão se prejudicar, uma vez que tendo mais 

empresas adequadas a legislação imagina-se que a segurança da mesma também seja maior. 
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O artigo está disposto em Introdução no capítulo 1, capítulo 2 sobre segurança da informação, o 

tema da LGPD está no capítulo 3, os ataques cibernéticos e a LGPD estão no capítulo 4, considerações 

finais no capítulo 5 e referências bibliográficas no capítulo 6.  

 

2. Segurança da Informação 

Como citado, a internet está presente quase que integralmente na vida das pessoas, porém é 

necessário usufruir da internet de forma segura, e isso requer que alguns cuidados sejam tomados pelos 

usuários, uma vez que estamos sujeitos a inúmeros riscos quando usamos a internet, como por exemplo, 

acesso a conteúdo impróprios ou ofensivos, contato com pessoas mal-intencionadas, furto de identidade, 

furto e perda de dados, invasão de privacidade, entre outros. Todos esses riscos tornam os cuidados com 

a segurança da informação imprescindíveis. A segurança da informação é um conjunto de orientações, 

normas, procedimentos, políticas e demais ações que tem por objetivo proteger o recurso informação, 

possibilitando que o negócio da organização seja realizado e a sua missão seja alcançada.  (Fontes, 2006)  

Envolve um conjunto de medidas necessárias para preservação da confidencialidade, integridade e 

disponibilidade da informação; adicionalmente, outras propriedades, tais como autenticidade, 

responsabilidade, não repúdio e confiabilidade, podem também estar envolvidas (Lyra, 2015 apud ABNT 

NBR ISO/IEC 27002: 2005). 

Confidencialidade: um princípio de segurança que requer que dados devam somente ser acessados 

por pessoas autorizadas.  

Integridade: um princípio de segurança que garante que dados e itens de configuração somente 

sejam modificados por pessoas e atividades autorizadas. 

 Disponibilidade: o princípio de segurança que que garante que a informação que requer que dados 

devam ser acessados por pessoas autorizadas, no momento que requisitados.  

É relevante observar que segurança da informação não está relacionada somente sistemas de 

informação e dispositivos computacionais, mas a quaisquer ativos que contém informação. Além de 

hardware e software, os ativos para quais deve ser mantida a proteção da informação podem incluir: 

pessoas, documentos impressos, ambientes que podem conter dados confidenciais, entre outros.  

Segurança, mais do que um simples produto ou tecnologia que se pode adquirir, aplicar e esquecer, 

é um processo contínuo e abrangente, com implicações em todas as áreas empresariais, desde a 

https://www.portalgsti.com.br/2016/11/item-de-configuracao-e-registro-de-configuracao.html
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Administração aos colaboradores que executam as operações quotidianas mais elementares. É um 

processo em permanente evolução, mutação e transformação, que requer um esforço constante para o seu 

sucesso. (Silva et al, 2003). 

A segurança de informação (SI) engloba um número elevado de disciplinas que poderão estar sob 

a alçada de um ou vários indivíduos. Entre estas disciplinas encontram-se as seguintes (Silva et al, 2003): 

Segurança de redes; 

Segurança física; 

Segurança de computadores; 

Segurança do pessoal; 

Segurança aplicacional; 

Criptografia; 

Gestão de projetos; 

Formação; 

Conformidade. 

Um problema de segurança em seu computador pode torna-lo indisponível e colocar em risco a 

confidencialidade e a integridade dos dados nele armazenados. Além disto, ao ser comprometido, seu 

computador pode ser usado para a prática de atividades maliciosas como, por exemplo, servir de 

repositório para dados fraudulentos, lançar ataques contra outros computadores, propagar códigos 

maliciosos, por exemplo. Os principais riscos relacionados ao uso da Internet são golpes na internet, 

ataques na Internet, códigos maliciosos (Malware), Spam e Outros riscos (CERT.br, 2012).  

2.1. Ataques na Internet 

Ataques costumam ocorrer na Internet com diversos objetivos, visando diferentes alvos e usando 

variadas técnicas. Qualquer serviço, computador ou rede que seja acessível via Internet pode ser alvo de 

um ataque, assim como qualquer computador com acesso à Internet pode participar de um ataque. Os 

motivos que levam os atacantes a desferir ataques na Internet são bastante diversos, variando da simples 

diversão até a realização de ações criminosas. Demonstração de poder, prestígio, motivações financeiras, 

motivações ideológicas, motivações comerciais, são alguns dos motivos que levam aos ataques. Algumas 

técnicas são descritas abaixo (CERT.br, 2012). 
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- Exploração de vulnerabilidades 

Uma vulnerabilidade é definida como uma condição que, quando explorada por um atacante, pode 

resultar em uma violação de segurança. Um ataque de exploração de vulnerabilidades ocorre quando se 

utiliza para executar ações maliciosas, como acessar informações confidenciais, disparar ataques contra 

outros computadores ou tornar um serviço inacessível. 

 - Falsificação de e-mail (E-mail spoofing) 

Falsificação de e-mail, ou e-mail spoofing, é uma técnica que consiste em alterar campos do 

cabeçalho de um e-mail, de forma a aparentar que ele foi enviado de uma determinada origem quando, 

na verdade, foi enviado de outra. Ataques deste tipo são bastante usados para propagação de códigos 

maliciosos, envio de spam e em golpes de phishing.  

 - Interceptação de tráfego (Sniffing) 

Interceptação de tráfego, ou sniffing, é uma técnica que consiste em inspecionar os dados trafegados 

em redes de computadores, por meio do uso de programas específicos chamados de sniffers. Dessa forma 

os ataques podem capturar informações sensíveis, como senhas, números de cartão de crédito e o 

conteúdo de arquivos confidenciais que estejam trafegando por meio de conexões inseguras, ou seja, sem 

criptografia.  

 - Força bruta (Brute force) 

Um ataque de força bruta, ou bruta force, consiste em adivinhar, por tentativa e erro, um nome de 

usuário e senha e, assim, executar processos e acessar sites, computadores e serviços em nome e com os 

mesmos privilégios deste usuário. Qualquer computador, equipamento de rede ou serviço que seja 

acessível via Internet, com um nome de usuário e uma senha, pode ser alvo de um ataque de força bruta.  

2.2. Códigos maliciosos (Malware) 

Códigos maliciosos (malware) são programas especificamente desenvolvidos para executar ações 

danosas e atividades maliciosas em um computador. Uma vez instalados, os códigos maliciosos passam 

a ter acesso aos dados armazenados no computador e podem executar ações em nome dos usuários, de 

acordo com as permissões de cada usuário. Os principais motivos que levam um atacante a desenvolver 

e a propagar códigos maliciosos são a obtenção de vantagens financeiras, a coleta de informações 

confidenciais, entre outros. Alguns dos principais tipos de códigos maliciosos existentes são (CERT.br, 

2012): 
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 - Vírus 

Vírus é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se 

propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Para que possa 

se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção o vírus depende da execução do programa ou 

arquivo hospedeiro, ou seja, para que o seu computador seja infectado é preciso que um programa já 

infectado seja executado. O principal meio de propagação atualmente são pen-drives e e-mails infectados 

 - Cavalo de troia (Trojan) 

Cavalo de troia, trojan, é um programa que, além de executar as funções para as quais foi 

aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas, e sem o 

conhecimento do usuário. Estes programas, geralmente, consistem de um único arquivo e necessitam ser 

explicitamente executados para que sejam instalados no computador. Trojans também podem ser 

instalados por atacantes que, após invadirem um computador, alteram programas já existentes para que, 

além de continuarem a desempenhar as funções originais, também executem ações maliciosas.  

- Ransomware 

Ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um 

equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate (ransom) para 

restabelecer o acesso ao usuário. Existem dois tipos de ransomware: Ransomware Locker que impede 

que o usuário acesse o equipamento infectado e o Ransomware Crypto que impede que o usuário acesse 

aos dados armazenados no equipamento infectado, geralmente usando criptografia. Além de infectar o 

equipamento o ransomware também costuma buscar outros dispositivos conectados, locais ou em rede, 

e criptografá-los também. Fazer backups regularmente também é essencial para proteger os seus dados 

pois, se seu equipamento for infectado, uma vez que o pagamento do resgate não garante que você 

conseguirá restabelecer o acesso aos dados. 

Cada tipo de código malicioso possui características próprias que o define e o diferencia dos demais 

tipos, como forma de obtenção, forma de instalação meios usados para propagação e ações maliciosas 

mais comuns executadas nos computadores infectados. A Figura 01 apresenta um resumo comparativo 

das características de cada tipo. 

https://cartilha.cert.br/criptografia/
https://cartilha.cert.br/fasciculos/#backup
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Figura 01. Códigos maliciosos (Fonte: CERT.br, 2012) 
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3. Lei Geral de Proteção de Dados 

A Lei n. 13.709/2018 é um novo marco legal brasileiro de grande impacto, tanto para as instituições 

privadas como para as públicas, por tratar da proteção dos dados pessoais dos indivíduos em qualquer 

relação que envolva o tratamento de informações classificadas como dados pessoais, por qualquer meio, 

seja por pessoa natural, seja por pessoa jurídica. É uma regulamentação que traz princípios, direitos e 

obrigações relacionados ao uso de um dos ativos mais valiosos da sociedade digital, que são as bases de 

dados relacionados às pessoas. A Lei de Proteção de Dados Pessoais, que ficou também conhecida pela 

sigla LGPD, foi promulgada pelo presidente Michel Temer no dia 14 de agosto de 2018 e foi originária 

do PLC n. 53/2018 (Pinheiro, 2020).  

A lei foi inspirada, especialmente, pelo Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais 

(GDPR) e a ideia da mesma é de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre 

desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, dentro do ciclo de vida do uso da informação, 

incluindo dados sensíveis. Com o desenvolvimento do modelo de negócios da economia digital, que 

passou a ter uma dependência das bases de dados, especialmente os relacionados às pessoas, houve a 

necessidade de resgatar e repactuar o compromisso das instituições com os cidadãos da sociedade digital, 

no que se diz respeito à proteção e à garantia dos direitos humanos fundamentais, como o da privacidade, 

já celebrados desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948 (Pinheiro, 2020). 

A liderança do debate sobre o tema surgiu na União Europeia (UE), com a promulgação do GDPR 

aprovado em 27 de abril de 2016, com o objetivo de abordar a proteção das pessoas físicas no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Este regulamento passou a 

exigir que os demais países e as empresas que buscassem manter relações comerciais com a UE também 

deveriam ter uma legislação de mesmo nível que o GDPR, caso isso não ocorresse, poderia sofrer algum 

tipo de barreira econômica ou dificuldade de fazer negócios com os países da UE (Pinheiro, 2020). 

Segundo o GDPR, o regulamento tem como objetivo (Pinheiro, 2020):  

- Contribuir para a realização de um espaço de liberdade, segurança e justiça e de uma união 

econômica, para o progresso econômico e social, a consolidação e a convergência das economias no 

nível do mercado interno e para o bem-estar das pessoas físicas;  

- Assegurar um nível coerente de proteção das pessoas físicas no âmbito da União e evitar que as 

divergências constituam um obstáculo à livre circulação de dados pessoais no mercado interno;  
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- Garantir a segurança jurídica e a transparência aos envolvidos no tratamento de dados pessoais, 

aos órgãos públicos e à sociedade como um todo;  

- Impor obrigações e responsabilidades iguais aos controladores e processadores, que assegurem 

um controle coerente do tratamento dos dados pessoais;  

- Possibilitar uma cooperação efetiva entre as autoridades de controle dos diferentes Estados-

Membros. 

A LGBT está dividia em 10 capítulos e 65 artigos da seguinte forma: 

- Capítulo I – Disposições Preliminares.  

- Capítulo II – Do Tratamento de Dados Pessoais. 

- Capítulo III – Dos Direitos do Titular.  

- Capítulo IV – Do Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público 

- Capítulo V – Da Transferência Internacional de Dados.  

- Capítulo VI – Dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais. 

- Capítulo VII – Da Segurança e das Boas Práticas. 

- Capítulo VIII – Da Fiscalização. 

- Capítulo IX – Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). 

 

3.1. Sanções da LGPD 

As sanções impostas por não conformidade com a LGPD estão previstas para entrar em vigor em 

01 de agosto de 2021. Tendo em vista a necessidade de adaptação para a realidade e o contexto do cenário 

econômico e social brasileiros algumas sanções são menores das previstas pelo GDPR. São diversas 

penalidades, destacando-se as: 

- Multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, 

grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 

50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração. 

- Multa diária, observado o limite total. 
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- Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração. 

- Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. 

 

3.2. ANPD 

Pode-se afirmar que a ANPD foi criada para trazer mais segurança e estabilidade para a aplicação 

da Lei Geral de Proteção de Dados. No caso específico do Brasil há uma previsão bem ampla de artigos 

da Lei que dependem de futura regulamentação por parte da Autoridade, logo caberá a ela executar as 

adequações necessárias para que a legislação tenha uma aderência maior com a realidade social e 

econômica (Pinheiro, 2020). 

A etapa após a entrada em vigor da lei é a mais importante pois devem ser estabelecidas políticas 

públicas de adequação e a aplicação de Códigos de Conduta e Certificações será primordial. Incialmente 

é importante ressaltar que a ANPD será responsável pela orientação geral no que tange a adequação e 

aplicação da LGPD, determinando as diretrizes de dados no Brasil além de poder alterar a lei (Pinheiro, 

2020). 

A ANPD também será responsável pela fiscalização dos tratamentos e aplicação das sanções e 

multas previstas pelo LGPD e suas competências prevalecerão no que se refere a proteção de dados 

pessoais aos sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos administração pública. 

ANPD é essencial para o funcionamento da LGPD porque um regulamento sem órgão fiscalizador não 

tem efetividade (Pinheiro, 2020).  

Em suma, a ANPD deverá não só zelar e ser símbolo da privacidade e da proteção de dados 

pessoais, mas sim atuar ativamente na regulamentação e fiscalização relativas à lei. Apesar de ter sido 

publicado em 27 de agosto de 2020, só passou a valer quando foram efetivamente nomeados os 

integrantes do Conselho Diretor da ANPD, em 06 de novembro de 2020. A demora na nomeação dos 

diretores, ocasionou um atraso ainda da atuação da ANPD, e consequentemente, demora na consagração 

dos princípios e disposições contidos na LGPD. Mesmo após a nomeação do Conselho Diretor a ANPD 

ainda demorou a começar a atuar. Durante os dois primeiros meses de constituição, a ANPD apenas 

tratou de questões estruturais e um de seus primeiros posicionamentos se deu no sentido de que a 

autoridade terá, inicialmente, um papel de cunho educativo, de forma a conscientizar todos os titulares 

de dados, ou seja, a sociedade civil em geral, acerca de seus direitos e da importância da LGPD na 

consagração da privacidade e da proteção de dados pessoais. (Figueiredo & Fiatkoski 2020).  

https://www.migalhas.com.br/autor/nahyana-viott
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4. LGPD e Ataques cibernéticos 

Com a entrada em vigor da LGPD as atenções das empresas ficaram voltadas para os processos de 

adequação à lei já que a partir de agosto de 2021, a empresa poderá sofrer multas e penalidades mediante 

a denúncia à ANPD. Mesmo antes dessa data a empresa pode sofrer inúmeras ações na esfera cível dos 

titulares dos dados que foram vazados, ou seja, mesmo sem as penalidades da ANPD a empresa pode 

sofrer danos financeiros com o mau uso das informações dos clientes. 

 É importante lembrar que para obter a real Proteção de Dados Pessoais, é necessário um forte 

mecanismo de segurança da informação, principalmente quando falamos de ataques de ransomware. O 

ransomware em todas as suas formas e variantes representa uma ameaça significativa tanto para 

os usuários privados como para empresas. Por isso, é ainda mais importante estar atento à ameaça que 

ele representa e estar o mais preparado possível para todas as eventualidades, sendo essencial informar-

se sobre ransomware, seguir uma abordagem altamente consciente do uso de dispositivos e ter o melhor 

software de segurança disponível. 

Esse tipo de ataque é bastante conhecido no Brasil. O país ocupa a segunda posição entre os mais 

atacados por esse tipo de ameaça, segundo a Trend Micro. Outro dado importante é que o Brasil é o líder 

mundial em phishing, que é um método de investida utilizado pelo criminoso para enviar o ransomware, 

e assim sequestrar ou invadir uma máquina, um banco de dados ou um sistema por meio de um e-mail 

falso por exemplo (Faria, 2020). Tratando-se da LGPD e da ANPD, as empresas que não se mostrarem 

capazes de resguardar dados sensíveis dos internautas (ou utilizarem tal conteúdo de forma indevida) 

poderão ser penalizadas, com multas que podem chegar a R$ 50 milhões ou 2% do seu faturamento bruto 

anual.  

Tendo isso claro, os criminosos elevaram o nível de perigo de um ataque desses, o ransomware 2.0 

– também conhecidos como ransomware de dupla extorsão. Esse ataque está se tornando cada vez mais 

comuns, e vão além de simplesmente sequestrar a máquina infectada: tais malwares também roubam os 

dados que estão salvos nela e ameaçam divulgar essas informações publicamente caso o resgate não seja 

pago (Souza & Yuge 2021). Dessa forma, até quem possui backups acaba ficando em uma situação muito 

complicada pois pode ser afetado por não conformidade em relação a LGPD.  

Nesse ponto é que surge o dilema, das vítimas, pagar ou não pagar pela liberação dos dados, sejam 

empresas privadas ou órgãos públicos. Entende-se que as vítimas não deveriam ceder às investidas dos 

criminosos, mas as empresas correm o risco de ficarem reféns de hackers, pois não possuem garantias 
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que realmente seus dados serão liberados e mesmo sendo liberado se os dados foram copiados ou não, e, 

portanto, essas cópias podem ser vazadas a qualquer momento.   

Com o sequestro das informações, uma empresa pode paralisar completamente sua operação, o que 

pode acarretar também em prejuízos financeiros. Por isso, é necessário ter um plano de respostas a 

incidentes que restabeleça o quanto antes os backups, investindo na educação interna dos colaboradores 

para que não abram e-mails ou dispositivos que possam conter vírus.  

Contudo com o advento da LGPD, no entanto, a criação desses mecanismos de segurança não é 

suficiente para evitar a penalização financeira de uma organização. Uma vez que sofrer um ataque desses 

pode ser considerado uma brecha de segurança e, portanto, passível de penalização de acordo com os 

artigos da LGPD e os criminosos passaram a usar tais sanções pesadas como mais um argumento para 

chantagear os grupos a pagarem pelo resgate de um banco de dados subtraído ou mantido "refém" por 

um ransomware, por exemplo (Souza & Yuge 2021). 

O ano de 2021 está parecido a 2020 em relação às tendências de segurança digital, com os 

especialistas em segurança prevendo uma evolução de práticas e campanhas que já foram uma constante 

ao longo dos últimos meses, principalmente no que toca o crime financeiro, que continuará a ser o 

caminho mais lucrativo para os hackers. Na visão dos pesquisadores da Kaspersky, a expectativa é de 

um aumento nos casos de extorsão, seguindo infecções por ransomwares ainda mais agressivos que os 

vistos em 2020. Junto com esse aumento nos casos de ransomware, a Kaspersky também enxerga um 

aumento nas extorsões, que normalmente sucedem invasões do tipo. Os hackers devem continuar 

roubando dados, além de bloquear sua utilização pelas empresas, realizando um pedido duplo de resgate, 

tanto para liberação quanto para manter as informações em sigilo pois além do dinheiro, sempre existe a 

chance de os hackers obterem acesso a informações confidenciais que podem ser usadas em outras 

operações (Demartini, 2020),  

O atraso brasileiro na criação e implementação de uma lei para proteção dos dados pessoais pode 

ser um dos fatores para não se ter observado no país uma cultura nacional de preocupação com o 

manuseio adequado e mitigação de riscos de vazamentos de dados pessoais. Isso poderia justificar a 

ocorrência de número relevante de ataques cibernéticos no Brasil evidenciados na pesquisa. 

Antes da LGPD um ataque de ransomware "apenas" paralisaria suas operações por um período. 

Agora, pode trazer prejuízos financeiros, jurídicos e reputacionais terríveis. As organizações, sejam elas 

https://canaltech.com.br/empresa/kaspersky-lab/
https://canaltech.com.br/equipe/felipe-demartini/
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públicas ou privadas, precisam aproveitar esse momento de adequação da LGPD e investir porque o 

mercado de sequestro de dados ficou mais "atrativo" (Faria, 2020). 

Outro fator que coincidiu com a implementação da LGPD, foi a demanda por seguros contra 

ciberataques e riscos cibernéticos que disparou no último ano no Brasil. Em 2020, os prêmios emitidos 

pelas empresas de seguro somaram 43 milhões de reais nessa modalidade. O valor é o dobro do registrado 

em 2019, de 21,4 milhões de reais, de acordo com os dados da Superintendência de Seguros Privados 

(Susep). Fernando Saccon, superintendente da seguradora Zurich no Brasil, afirma que tanto empresas 

multinacionais quanto pequenas e médias empresas têm aumentado a procura pelos seguros contra 

ciberataques, o que mostra um aumento da percepção do risco cibernético no país (Serrano, 2021). 

A Zurich foi uma das operadoras que mais tiveram crescimento no mercado de seguros 

cibernéticos, de acordo com os dados da Susep. Em 2020, os prêmios emitidos pela companhia chegaram 

a 8,2 milhões de reais, ante 1,5 milhão de reais em 2019 – um aumento de 434%. Hoje a empresa tem 

19% de participação do mercado de seguros cibernéticos no país, atrás da seguradora AIG, com 48%. Na 

líder AIG, os prêmios emitidos passaram de 10,3 milhões de reais em 2019 para 20,6 milhões de reais 

no ano passado. O aumento da procura por seguros também coincide com uma série de casos de 

megavazamentos de dados pessoais, em que as informações de centenas de milhões de brasileiros foram 

expostas. Segundo Saccon, da Zurich, muitos vazamentos podem ser evitados com medidas de segurança 

digital e programas de conscientização dos funcionários (Serrano, 2021). 

 

https://exame.com/noticias-sobre/seguradoras/
https://exame.com/noticias-sobre/zurich/
https://exame.com/noticias-sobre/seguros/
https://exame.com/noticias-sobre/aig/
https://exame.com/tecnologia/novo-vazamento-pode-ter-exposto-dados-de-223-milhoes-de-brasileiros/
https://exame.com/tecnologia/novo-vazamento-pode-ter-exposto-dados-de-223-milhoes-de-brasileiros/
https://exame.com/noticias-sobre/seguranca-digital/
https://exame.com/noticias-sobre/seguranca-digital/
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Figura 02 – Comparação de número de seguros. (Fonte: Susep em Serrano, 2021) 

 

5. Considerações finais 

O uso contínuo da internet na sociedade atual trouxe grandes benefícios para toda população, é de 

comum acordo que quando a internet não funciona o mundo também não funciona direito, tamanha a 

dependência da população em estar conectada, seja para os negócios, para locomoção, diversão e todo o 

tipo de atividade.  

Com essa atuação da internet na vida das pessoas, os dados estão a todo momento transitando e 

sendo usados pela internet, seja a rede social, e-mail, vídeos e tudo mais. Sempre que uma pesquisa, uma 

navegação é feita pelo usuário ou um vídeo é assistido ou uma foto é comentada, a internet por meio de 

ferramentas de captação de dados entra em ação.  
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Sabendo disso, as leis que determinam como esses dados podem ser usados, e como controlar esse 

fluxo de dados para que a privacidade das pessoas seja mantida, foram criadas. As leis de proteção de 

dados existem para garantir que as empresas detentoras desses usem a informação de forma coerente e 

sob algumas condições, como por exemplo, a permissão da pessoa e para o determinado fim que a 

permissão foi fornecida.  

Com a entrada em vigor da nova lei de proteção de dados aqui no Brasil, notou-se um upgrade no 

modo de um antigo tipo de ataque, o ransomware, onde agora não é apenas solicitado dinheiro para 

liberar os dados, mas sim também uma extorsão para que esses dados não sejam liberados, causando 

ainda mais prejuízos para empresa, pois a empresa pode sofrer sanções por não estar em conformidade 

com a lei. Também se notou uma procura maior por seguros, já que se acaso algum ataque venha a 

acontecer a empresa estará respaldada financeiramente, pelo menos.  

É importante chamar atenção para o fato de que a lei é nova e as sanções ainda não entraram em 

vigor, ou seja, não é possível fazer um estudo profundo da influência da lei nos ataques, mas é uma linha 

de pesquisa promissoras para futuros trabalhos. 
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RESUMO 

 
Com o aumento de robôs na indústria, há uma necessidade de se desenvolver uma pesquisa 

sobre os materiais utilizados em seus componentes. Países que estão em desenvolvimento, 

apresentam dificuldades em criar robôs com custos baixos e de alta qualidade. Robôs, são 

máquinas que desempenham tarefas que necessitam de esforços repetitivos, precisão, 

resistência, rapidez e força. Ele pode mover ferramentas, dispositivos especiais, peças e outros 

itens. Utilizando a fibra de carbono, a garra poderá apresentar elevada resistência à tração, 

aumentar o módulo de elasticidade, ter baixa massa específica, boa resistência elétrica e 

térmica. 

PALAVRAS-CHAVE: Robôs; custo; fibra de Carbono, ferramenta. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As fibras de carbono, como as fibras de vidro, foram os primeiros reforços 

utilizados para aumentar a rigidez e resistência de materiais compósitos avançados leves, 

comumente utilizados em aeronaves, equipamentos de recreação e aplicações industriais. A 

expressão “fibra de carbono” geralmente se refere a uma variedade de produtos 

filamentares compostos por mais de 90% de carbono e filamentos de 5 a 15 µm de 

diâmetro, produzidos pela pirólise da poliacrilonitrila (PAN), piche ou rayon (Lubin,1969). 

Fibras de carbono são referidas normalmente como fibras de grafite, entretanto 

somente fibras de carbono de elevado módulo de elasticidade com estrutura de grafite 

tridimensional podem ser denominadas propriamente fibras de grafite. Em virtude de as 

fibras de carbono possuírem elevados valores de resistência à tração, módulo de 

elasticidade extremamente elevado e baixa massa específica, comparadas com outros 

materiais de engenharia, são utilizadas predominantemente em aplicações críticas 

envolvendo redução de massa. As fibras de carbono comercialmente disponíveis podem 

duplicar seus valores de módulo de elasticidade em relação às outras fibras de reforço, tais 

como aramida e vidro S, e exceder os metais em resistência à tração. Quando se utilizam 

materiais compósitos de fibras de carbono, a sua resistência e módulo de elasticidade 

podem ser orientados de modo otimizado para minimizar a massa final. Além da resistência 
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e rigidez, as fibras de carbono possuem excelente resistência à fadiga, características de 

amortecimento de vibrações, resistência térmica e estabilidade dimensional. As fibras de 

carbono possuem também boa resistência elétrica e térmica e são quimicamente inertes, 

exceto quanto à oxidação (Callister,1997).  

Thomas Edson foi o primeiro a produzir intencionalmente filamentos de carbono 

pela pirólise do algodão para filamentos de lâmpadas incandescentes em 1878. Mais de 80 

anos depois, o excelente desempenho de suas propriedades mecânicas foi demonstrado pelo 

crescimento de “whiskers” de grafite com resistência à tração de 2,0 GPa e módulo de 

rigidez de 800 GPa (Lubin,1969). A primeira fibra contínua comercial foi produzida nos 

anos de 1950 pela carbonização de rayon sintético para aplicações em mísseis em 

temperaturas elevadas. Entretanto a conversão do “rayon” em fibra de carbono não foi 

eficiente por causa do baixo rendimento de carbono, além de resultar em fibras com baixas 

propriedades mecânicas.  

Em meados da década de 1960, no Japão e na Inglaterra foi desenvolvido um 

processo mais eficiente de produção de fibras de carbono utilizando-se poliacrilo-nitrila 

(PAN). Este processo é utilizado hoje em dia por mais de 90% da produção de fibras de 

carbono comercial. Durante as últimas décadas, o processo tem sido melhorado em sua 

eficiência para aumentar a resistência das fibras, o seu módulo, resistência à manipulação e 

diminuir deformações e falhas (Wiebeck, 2005).  

Durante os anos de 1970, os esforços visavam à redução do custo das fibras com o 

uso do precursor piche, menos dispendioso. A Union Carbide comercializou fibras de 

carbono derivadas do piche de baixo módulo, baseado no precursor piche isotrópico e uma 

família de alto módulo de fibras de carbono baseado no precursor cristal líquido do piche. 

Infelizmente, deficiências na resistência à compressão de fibras e o alto custo na 

purificação do líquido cristalino do piche precursor (Lubin,1969) têm limitado a aceitação e 

crescimento de uso das fibras de carbono de alto módulo.  



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 
13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 

 

 

 

 4 

Pesquisas recentes, para se desenvolverem fibras de carbono de baixo custo, 

incluem o crescimento dos filamentos de carbono pela deposição de carbono de gases, tais 

como monóxido de carbono, metano, ou benzeno sobre um metal catalisador. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

          Foi realizada a busca ativa nas bases de dados do Google Acadêmico e na Biblioteca 

Eletrônica Científica Online - Scielo (2000-2020), utilizando palavras em qualquer idioma. 

Os descritores de assunto escolhidos foram “Fibra de Carbono”, “Materiais Compósitos”, 

“Materiais na Robótica”, “Aplicação de Fibra de Carbono” e “Análise de acabamento em 

Fibra de Carbono”. Foram selecionados artigos que apresentam análise de aplicação de 

material (e rigidez) qualitativas e quantitativas no gênero “Análise de acabamento em fibra 

de carbono”.  

O método de ensaio empregado para a caracterização das fibras de carbono foi o da 

norma ASTM D3039/95 – Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer Matrix 

Composite Materials, da American Society for Testing and Materials, que especifica os 

procedimentos para determinação da resistência à tração e do módulo de elasticidade de 

materiais compósitos reforçados com matriz polimérica. 

Para que os corpos-de-prova tenham um número suficiente de fibras na seção 

transversal, que represente as propriedades do material, devem ser estabelecidas dimensões 

mínimas para eles. 

As dimensões mínimas dos corpos-de-prova para serem utilizados nos ensaios de 

tração estão apresentadas na tabela I, que exemplifica algumas dimensões, em função da 

direção das fibras. 

 

 

 

 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 
13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 

 

 

 

 5 

Tabela I – Geometria dos Corpos de Prova. Fonte: ASTM D3039 (1997) 

 Geometria Recomendada para ensaio de tração de fibras.  

Orientação da Fibra 
Largura  
(mm) 

Comp. 
(mm) 

Esp.  
(mm) 

Comp. 
(mm) 

Esp. Aba 
(mm) 

Ângulo 
Aba (°) 

0° Unidirecionais  15 250 1,0 56 1.5  7 ou 90 

90° Unidirecionais  25 175 2,0 25 1.5 90 

Fios Descontínuos  25 250 2,5 - - - 

 

O carregamento deve respeitar uma velocidade de 2mm/min. 

Os materiais utilizados para a confecção dos corpos-de-prova foram tecidos 

unidirecionais de fibra de carbono (VGW 095) e de fibra de vidro (VEW 130). 

As fibras foram cortadas na direção paralela, obtendo-se tiras com largura igual a 15 

mm e comprimento igual a 250 mm. Foram dispostas sobre uma superfície impermeável para 

aplicação do adesivo epóxi sobre elas, com o auxílio de um pincel. O processo de laminação 

utilizado foi o manual. A quantidade de adesivo utilizada foi cerca de 3,2 gramas por corpo-

de-prova. 

Forma realizados ensaios com corpos-de-prova sem laminação, com o objetivo de 

avaliar a influência do adesivo nas propriedades mecânicas dos respectivos tecidos. 

 

Tabela II – Informações referente aos corpos-de-prova ensaiados. 

Material utilizado 
Número de camadas 

de Fibras  
Quantidade de 
corpo de prova 

Fibra de Carbono - Epóxi 2 6 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Robótica em âmbito geral.  

           Desde os primórdios de sua origem, o ser humano sempre se utilizou de ferramentas 

e utensílios que o auxiliaram na realização de diversas atividades cotidianas relacionadas às 

suas necessidades de sobrevivência. Para a civilização ocidental o conceito de evolução 

humana está diretamente associado ao grau de desenvolvimento tecnológico adquirido ao 
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longo do tempo, através do aperfeiçoamento destes objetos. Portanto, a motivação de se 

criar máquinas que possam substituir o homem na realização de tarefas, é uma 

característica da própria cultura ocidental. A primeira referência explícita a este conceito 

foi escrita por Aristóteles (séc. IV a.C.): “se os instrumentos pudessem realizar suas 

próprias tarefas, obedecendo ou antecipando o desejo de pessoas...” 

A partir da máquina a vapor desenvolvida por James Watt em 1769, houve um 

acentuado progresso em termos de automação de processos produtivos. A produção 

industrial em larga escala e os meios de transporte revolucionaram social e 

economicamente as relações humanas. Até meados do século XX, o processo de produção 

foi baseado no emprego de máquinas projetadas especificamente para a fabricação em série 

de produtos de uma mesma característica, visando uma elevada produtividade, volume e 

qualidade. Este modelo é denominado automação rígida e foi bastante difundido pelo 

empresário Henry Ford no início do século.  

O avanço tecnológico das últimas décadas teve reflexo direto na organização das 

indústrias, as quais buscam minimizar seus custos industriais através da adoção de diversos 

modelos de produção. Neste contexto, destacam-se a automação programável, relativa à 

fabricação em série de pequenos e médios lotes de produtos, e a automação flexível, 

referida à fabricação de lotes variáveis de produtos diversos.  

Os robôs industriais têm sido muito utilizados nos processos de automação 

programável e flexível, pois são essencialmente máquinas capazes de realizar os mais 

diversos movimentos programados, adaptando-se às necessidades operacionais de 

determinadas tarefas e empregando garras e/ou ferramentas oportunamente selecionadas. 

O maciço investimento em robôs industriais no processo produtivo observado nas 

últimas décadas, deve-se principalmente às crescentes necessidades impostas pelo mercado 

de se obter sistemas de produção cada vez mais automatizados e dinâmicos. Devido às 

características de flexibilidade de programação e adaptação a sistemas integrados de 

manufatura, o robô industrial tornou-se um elemento importante neste contexto.  
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Um sistema de produção tem por objetivo agregar valor à produtos, ou seja, a partir 

de uma entrada de materiais a serem processados: matérias-primas, peças básicas ou 

conjuntos de peças (sub-grupos); o sistema de produção irá fazer algum processo de 

transformação sobre estes materiais, resultando em produtos processados com valor 

comercial mais elevado. Estes podem ser produtos acabados aptos a serem comercializados 

diretamente no mercado ou ainda produtos intermediários que serão utilizados 

posteriormente na construção de produtos acabados.  

O uso de robôs industriais no chão-de-fábrica de uma empresa está diretamente 

associado aos objetivos da produção automatizada, a qual visa (BOUTEILLE at al., 1997):  

• Reduzir custos dos produtos fabricados, através de: diminuição do número de 

pessoas envolvidas na produção, aumento da quantidade de produtos em um dado período 

(produtividade), melhor utilização de matéria-prima (redução de perdas, otimização do 

aproveitamento), economia de energia etc.;  

• Melhorar as condições de trabalho do ser humano, por meio da eliminação de 

atividades perigosas ou insalubres de seu contato direto;  

• Melhorar a qualidade do produto, através do controle mais racional dos parâmetros 

de produção;  

• Realizar atividades impossíveis de serem controladas manualmente ou 

intelectualmente, como por exemplo, a montagem de peças em miniatura, a coordenação de 

movimentos complexos e atividades muito rápidas (deslocamento de materiais). 

Por mais que a indústria esteja investindo em robôs em todos os setores da indústria, 

são rasíssimos os casos em que são desenvolvidos os componentes específicos para a 

melhoria dos robôs. Hoje existem infinidades de garras robóticas, por exemplo as Garras de 

vácuo que usam a diferença entre a pressão atmosférica e o vácuo para levantar, segurar e 

mover objetos. Normalmente, o vácuo (ou “fluxo de vácuo”) é gerado por uma bomba 

eletromecânica em miniatura ou por uma bomba de ar-comprimido. Já as Garras Pneumáticas, 

usam ar-comprimido e pistões para operar suas “mandíbulas” (também chamadas de 

“dedos”). São mais facilmente encontradas em configurações de 2 e 3 dedos. As garras 
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pneumáticas são ferramentas versáteis que podem ser usadas em uma enorme gama de 

aplicações.  

Porém são nas Garras Hidráulicas que existe um diferencial. Elas são movidas por 

fluidos hidráulicos e oferecem maior poder de aperto que suas contrapartes pneumáticas, 

fazendo delas ideais para tarefas pesadas. A maior vantagem de uma garra hidráulica é seu 

excelente poder de aperto, mas com isso surgem também enormes desvantagens, incluindo a 

complexidade no uso de óleo, bomba, reservatório e o material usado na garra.  

Consequentemente, as garras hidráulicas costumam apresentar maior necessidade de 

manutenção comparada aos outros tipos de garras, além de também não serem recomendáveis 

a ambientes esterilizados e aplicações médicas. Também não costumam ser colaborativas nos 

espaços de trabalho pois não existe controle de força. 

 

Técnica de Laminação de Fibras 

 O bom desempenho do reforço de fibras reforçadas com polímeros (FRP), está 

diretamente ligado ao processo de laminação utilizado. Os processos de laminação de tecidos 

de fibras mais utilizados atualmente são o de laminação por contato manual e o de laminação 

por projeção. 

 

Laminação por contato Manual 

 Este tipo de laminação tem esta denominação devido às baixas pressões necessárias 

para moldar a fibra. Apresenta-se como um método econômico e não requer mão-de-obra 

especializada. O processo de laminação deve seguir as seguintes etapas: 

• Aplicação de uma camada de resina sobre a superfície onde será aplicado o reforço, 

utilizando um pincel ou um rolo de lã.  

• Em seguida coloca-se a primeira camada de fibra, previamente cortada, segundo as 

dimensões aproximadas da peça a ser moldada.  
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• Novamente repete-se a aplicação de resina sobre o reforço, realizando na seqüência a 

consolidação usando um rolo de desaeração, eliminando as bolhas de ar e 

impregnando a resina de forma igual por todo o reforço.  

Esta técnica a mais indicada para realizar a aplicação do reforço de fibra em estruturas.  

 

 

Laminação por Projeção 

 A moldagem por projeção simultânea supõe uma primeira evolução da moldagem por 

contato, embora apresente muitos pontos em comum a moldagem manual. 

A realização do processo consiste em depositar sobre o molde, de forma simultânea, 

fibra e resina, nas proporções adequadas e de maneira que, as quantidades depositadas 

originem sobre o molde um tapete o mais homogêneo possível, quanto sua espessura e 

distribuição. 

Durante a operação de projeção simultânea, os movimentos devem ser precisos para 

garantir a espessura desejada da peça e sua uniformidade. 

As outras operações realizam-se do mesmo modo que no caso da moldagem por contato, 

durante a impregnação e retirada de bolhas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A Tabela III apresenta os resultados de Resistência a tração e o Módulo de 

Elasticidade das Fibras de Carbono Laminadas Manualmente e por Projeção.  

 

Tabela III - Valores de resistência e módulo de elasticidade de fibra de carbono por 

Laminação por Projeção. 

Resistência (Mpa) Módulo de Elasticidade (Mpa) 

Método A Método B Método A Método B 

939 2498 61084 166895 

943 2585 57118 157017 

951 2510 58910 157931 
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Tabela IV - Valores de resistência e módulo de elasticidade de fibra de carbono por 

Laminação Manual. 

Resistência (Mpa) Módulo de Elasticidade (Mpa) 

Método A Método B Método A Método B 

647 2097 50805 166869 

680 2286 45043 151320 

727 2398 45830 155537 

 

 Analisando as Tabelas III e IV, pode-se dizer que os valores médios de resistência à 

tração e do módulo de elasticidade dos tecidos de fibras de carbono (por projeção), são 

aproximadamente 30% maiores que os da fibra de carbono (manual). 

 Os valores da resistência à tração, para corpos-de-prova que foram laminados 

manualmente com resina epóxi, foram aproximadamente 1/3 da resistência a tração dos 

corpos-de-prova laminados. 

O coeficiente de variação dos resultados obtidos para os corpos-de-prova por projeção 

é inferior ao dos corpos-de-prova laminação manual. Provavelmente, isto se deve a existência 

da bomba de vácuo que transfere de forma mais uniforme os esforços aplicados no material. 

 

CONCLUSÃO 

 A partir da revisão dos resultados obtidos pode-se observar que a técnica laminação 

por projeção é superior a técnica de laminação manual. Isso se vem ao fato de a bomba de 

vácuo ajudar na transferência de resina no material, possibilitando uma melhor penetração na 

fibra de carbono. 

É possível aprimorar cada vez mais as técnicas de análise para permitir que os dados 

sejam cada vez mais precisos. Hoje, a fibra de carbono está ligada diretamente a construção civil 

(em elementos estruturais) e na composição de elementos de veículos (como caixa de 

embreagem). A aplicação em elementos da eletrônica está válida, e possivelmente seria resistente 

ao que está sendo proposto. A fibra de carbono feita na técnica de projeção, tem alta resistência e 

elasticidade. Não foi feito o teste de resistência de temperatura, mas a fibra de carbono pode 

chegar a temperaturas de 2.000 ºC, sendo assim possibilitando trabalhar em altas temperaturas.  
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1.1 TECNOLOGIA 5G 
 

 De acordo com a União Internacional de Telecomunicações, o 5G, ou quinta 

geração da telefonia móvel, é uma nova tecnologia de transporte de dados em redes 

envolvendo dispositivos móveis. Ele sucede gerações anteriores, mas autoridades e 

especialistas apontam que terá melhorias não apenas incrementais, mas qualitativas. 

Enquanto a tecnologia 1G tinha velocidade de 2kbit /s e o 4G garantia tráfego de 1 

Gbit /s, o 5G terá velocidade para baixar informações de até 100 Gbit /s. Enquanto a 

latência (diferença na resposta na transmissão de dados) era de 60-98 milissegundos 

no 4G, no 5G ela será reduzida para menos de 1 milissegundo. Já a capacidade de 

conectar dispositivos poderá abranger até 1 milhão de aparelhos por quilômetro 

quadrado O 5G significa um avanço em relação aos padrões anteriores em uma série 

de aspectos: - Permite mais dispositivos conectados, o que está se tornando 

necessário diante do crescimento da chamada “Internet das Coisas”, com o 

crescimento da comunicação máquina a máquina; - Aumenta a velocidade de 

conexão, permitindo um consumo de serviços mais complexos com menos 

dificuldade, como a transferência de arquivos, comunicações em tempo real, o 

consumo de vídeos e áudios em tempo real (streaming) ou os jogos eletrônicos; - 

Diminui a reposta da conexão (latência), melhorando e contribuindo para que os 

dispositivos móveis tenham uma conexão que permita aplicações em tempo real ou 

que demandam trocas de informação de forma rápida; 

 Tem maior capacidade de banda, o que é importante diante do aumento de 

informações que são publicadas e circulam na internet, seja a criação de mais 

conteúdo ou a melhoria da qualidade, como no áudio ou na definição em vídeo; 

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC), o 5G é mais do que apenas uma melhoria das gerações anteriores. “As 

redes móveis 5G proporcionarão serviços avançados de banda larga móvel, com 

taxas de dados mais altas, menor latência e mais capacidade, que possibilitarão 

enorme potencial para novos serviços sem o de valor agregado”, diz no documento 

sobre a estratégia brasileira para a tecnologia, colocado em consulta pública no ano 

passado. A União Internacional de Telecomunicações (UIT), em documento sobre o 
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tema, argumenta que o 5G pode ajudar as pessoas a aproveitarem os benefícios de 

uma “economia digital avançada e intensiva em dados”, irá contribuir na implantação 

das chamadas “cidades inteligentes” e permitirá um incremento na experiência online 

pelas novas aplicações que suportará e pelas maiores velocidades. “O 5G provê uma 

oportunidade para operadoras moverem além de ofertar serviços de conexão, 

desenvolvendo ricas soluções e serviços para consumidores e indústrias em um rol 

variado de serviços, e a um custo acessível”, ressalta a UIT no documento “Definindo 

o cenário para o 5G: oportunidades e desafios”, destaca a entidade. O 5G poderá dar 

suporte a diversos tipos de aplicações benéficas. Elas vão desde os sistemas de 

pagamento até a viabilização de carros autônomos (que funcionam sem motoristas), 

bem como outras soluções de Internet das Coisas envolvendo sensores e 

monitoramento em fábricas ou sem serviços públicos (como acompanhamento de 

consumo de água ou de lâmpadas de postes). Na avaliação do MCTIC, a tecnologia 

poderá contribuir também na produção. “O 5G será um componente chave para o 

aumento da troca desembaraçada de dados entre máquinas, instalações, humanos e 

robôs, o que permitirá o desenvolvimento de uma logística inteligente, produção 

conectada de sistemas cyber-físicos e de comunicação máquina a máquina. A 

combinação dessas e de outras tecnologias digitais no setor secundário possibilita o 

avanço industrial conhecido como indústria 4.0ʼ”, assinala o órgão no documento de 

consulta pública sobre a estratégia para o 5G, realizada no ano passado 

 

1.2 IMPLEMENTAÇÃO NO BRASIL 

 

Não há data certa. A Anatel precisa concluir a consulta pública e definir o edital, 

para que empresas interessadas em prestar o serviço possam se inscrever na disputa. 

A previsão já apresentada por autoridades indica a realização do leilão no final de 

2020. Após a realização do certame, as empresas terão as faixas de frequência para 

explorar serviços baseados na tecnologia, e caberá a elas fazer o lançamento desses 

serviços. 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu consulta pública para 

receber contribuições ao edital de licitação das faixas de frequência para a oferta de 

serviços móveis baseados em 5G. 
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Um dos maiores desafios hoje no Brasil é o espectro de frequências que está 

sendo utilizada em outros serviços e que tem que adequar a nossa realidade. Os 

fabricantes estão usando as operadoras como campo de testes afim de alcançar a 

meta dessas velocidades desejadas, os esforços de padronização para o 5G devem 

ser concluídos até 2020, uma vez que algumas operadoras iniciaram os trabalhos 

apenas neste ano, enquanto outras já estão dando os primeiros passos para a seleção 

de fornecedores de recursos utilizados para possibilitar esse tipo de conexão. 

Segundo o ministro das comunicações, Fábio Faria, o 5G deverá estar 

disponível em todas as capitais brasileiras até julho de 2022. Ainda em 2021, contudo, 

há a previsão de disponibilização de 20 pontos da rede no Brasil. 

As operadoras de telecomunicações que vencerem o leilão da Anatel terão 

algumas exigências a cumprir: 

 em municípios com mais de 500 mil habitantes, o 5G deverá ser 

implementado até julho de 2025; 

 aqueles com mais de 200 mil habitantes, o prazo é julho de 2026; 

 por fim, os que tiverem população acima de 100 mil deverão ter o 

território atendido pela rede até julho de 2027. 

Com isso, é previsto que 100% dos municípios com menos de 30 mil habitantes 

sejam atendidos até dezembro de 2029. 

De acordo com Eduardo Carvalho, as operadoras podem enfrentar dificuldades 

com o prazo de implementação do 5G no Brasil. Contudo, a oportunidade para 

geração de receita é grande, principalmente no mercado B2B. 

Referente ao custo desse serviço ainda não se sabe qual será o custo da 

tecnologia 5G no Brasil, mas a média mundial leva a crer que os valores estarão na 

média de 100 a 150 reais mensais em pacotes que podem ser ilimitados a depender 

da oferta de lançamento pelas operadoras. 

Por processar bits mais rapidamente, o custo da tecnologia 5G pode não ser 

tão alto para o consumidor final, mas há um ponto que pode aumentar esse custo: a 

necessidade de ter um equipamento compatível com a tecnologia. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-03/brasil-tera-5g-em-20-pontos-do-pais-neste-ano-diz-fabio-faria
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-03/brasil-tera-5g-em-20-pontos-do-pais-neste-ano-diz-fabio-faria


6 
 

Outras questões a serem levantadas para a implementação no brasil é falta de 

mão de obra de qualificada, fornecimento de serviço qualificados momento atual 

pandêmico e possíveis interferências políticas.  

Hoje o 5G já está disponível em cerca de 34 países como: Estados Unidos, 

Canadá, Reino Unido, Suécia, Suíça, Finlândia, Japão, China, Taiwan, Arábia 

Saudita, Coreia do Sul, Kwait, Austrália, Noruega e Alemanha. A Coreia do Sul foi o 

primeiro país a lançar o 5G comercialmente, em abril de 2019. 

Para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), para atrair investidores para 

o 5G brasileiro é preciso apressar o passo da licitação e garantir que o modelo 

regulatório do Brasil 5G proporcione condições de custo, cobertura e rapidez de 

implementação pelo menos equivalentes às de outros países. 

Além da decisão sobre o leilão de frequências para a cobertura pública de 5G, 

o setor produtivo defende que a Anatel regulamente as redes privadas, assegurando 

o acesso a um espectro de frequência para uso específico da indústria. É o que já 

acontece na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Japão. 

1.3 5G DSS 
 

Em julho de 2020, a Claro ativou a 1ª rede de 5ª geração no Brasil, conhecida 

como 5G DSS (Dynamic Spectrum Sharing, ou compartilhamento de espectro 

dinâmico). Apesar de não ser considerada uma rede pura, por utilizar os espectros do 

3G e 4G, a conexão tem suas vantagens. 

A primeira delas é que o 5G DSS é mais fácil de instalar, portanto é mais 

econômico. Por meio de uma atualização de software, é possível alterar o suporte das 

antenas de rádio para suportar a tecnologia. 

O 5G DSS também é mais rápido do que o 4G, implicando uma viabilidade 

muito maior em regiões onde a instalação dos receptores da 5ª geração pura não é 

viável. 

Contudo, o DSS não é capaz de entregar todas as premissas do 5G, que 

envolvem muito mais do que velocidade superior de navegação. É por isso que, 

apesar de ser uma alternativa viável, o 5G DSS deve ser prioridade apenas em 

https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z
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situações pontuais em que o 5G de verdade não possa ser instalado – pelo menos 

por enquanto. 

Em 2020 a Motorola lançou o Motorola Edge, o primeiro smartphone compatível 

com a tecnologia 5G e 5G DSS no Brasil. Ainda em 2020 foram lançados os 

smartphones Moto G 5G e Moto G 5G Plus, e no primeiro trimestre de 2021 o Moto 

G100 5G. Ou seja, o consumidor já pode experimentar a velocidade 5G através do 5G 

DSS com esses smartphones! 

 

 

2.OBJETIVOS 

O objetivo com este projeto é absorção de conhecimento sobre um tema vasto 

e presente, e assim poder contribuir para a implementação do 5G otimizando e 

tornando cada vez mais acessível uma tecnologia de ponta para toda a população 

independente da sua condição financeira e de maneira a produzir novos 

conhecimentos que visem o benefício da ciência. 

Também será de grande importância para o autor da pesquisa que busca 

expandir seus conhecimentos trabalhar em uma iniciação cientifica com tal tema de 

altíssima relevância. 

 

 

 

 

 

 

 

6.JUSTIFICATIVA 

 

https://www.motorola.com.br/familia-5g?utm_source=tecmundo&utm_medium=tecmundo&utm_campaign=latam_br_pt_brand_tecmundo_tecmundo_all_products_branded_content_familia5g_monthly&utm_content=publieditorial_sponsorship_product_automatic_publi04
https://www.motorola.com.br/familia-5g?utm_source=tecmundo&utm_medium=tecmundo&utm_campaign=latam_br_pt_brand_tecmundo_tecmundo_all_products_branded_content_familia5g_monthly&utm_content=publieditorial_sponsorship_product_automatic_publi04
https://www.motorola.com.br/familia-5g?utm_source=tecmundo&utm_medium=tecmundo&utm_campaign=latam_br_pt_brand_tecmundo_tecmundo_all_products_branded_content_familia5g_monthly&utm_content=publieditorial_sponsorship_product_automatic_publi04


8 
 

A relevância para este estudo está diretamente ligada a vários pontos 

sociocultural ou econômico, na parte sociocultural é de extremo valor quando falamos 

de saúde, acessibilidade interatividade e tecnologia, além de ser um tema presenta 

nas universidades e grupos de estudos assim sendo um tema de atualidades e 

educacional 

Mas no projeto apresentado onde o conceito implementação do 5G é 

contemplado por completo e na indústria podendo ajudar nos processos automáticos, 

na comunicação e na solução de problemas 

 Por estes motivos o tema “Quais as dificuldades de implementação da 

Tecnologia 5G no Brasil” é tão importante para o nosso país para que possamos 

seguir com a tecnologia dos grandes polos científicos como EUA ou China  
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7. METODOLOGIA 

 

O primeiro passo é obtenção de artigos e estudos sobre o tema, depois de 

catalogado estudado e analisado o segundo passo é o esboço do próprio artigo 

juntando todos os dados relevantes e separando por classificação referente ao projeto 

e por terceiro começar a escrita, paralelo a escrita a catalogação de novos conteúdos 

continua, e relatos de outros países que estão no processo de finalização dessa 

tecnologia, e buscas em livros até o artigo final, e a cada passo sempre revisado pelo 

mestre Marcio De La Cruz Lui 

 

Depois de finalizado terá a sua publicação em um congresso e assim por final 

mostrar a importância desse tema, trabalho durante 1 ano do período de junho de 

2021 até junho de 2022  
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8.CRONOGRAMA 

 

Mês/Etapas  Jul 

2021 

Ago 

2021 

Set 

2021 

Out 

2021 

Nov 

2021 

Dez 

2021 

Jan 

2022 

Fev 

2022 

Mar 

2022 

Abr 

2022 

Mai 

2022 

Jun 

2022 

 
Catalogação 

de dados 

        

X 

           

X 

       

X 

         

Estudos dos 

artigos 

         

X 

      

X 

      

X 

      

Escrita do 

artigo 

             

X 

      

X 

      

X 

   

Revisão de 

todos os 

processos 

                

X 

       

X 

      

X 
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