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A internet é uma das principais ferramentas 
usadas no ambiente corporativo. É por meio da 
rede mundial de computadores que podemos 
utilizar correio eletrônico, acessar sistemas 
internos e realizar conferências com 
diferentes departamentos. 

Além deAlém dessas facilidades, a internet permite 
o acesso a sites de notícias, de busca, de 
pesquisa acadêmica, entre muitos outros.  

DDevido à infinidade de possibilidades que 
a internet (seja via cabo, seja via Wi-Fi) 
oferece, é necessário alertar todos os 
funcionários sobre a importância da 
utilização responsável da rede cor
porativa.

CCom uma conduta correta, todos poderão 
usufruir dos benefícios da rede mundial de 
computadores sem riscos. 



• Preservar a segurança das informações;

• Garantir a privacidade dos usuários;

• Evitar a sobrecarga da rede, proporcionando 

uma navegação mais rápida;

• Permitir o acesso contínuo a todos. 

Com o uso correto da rede

corporativa, é possível:
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O Wi-Fi, bem como a internet via 
cabo, estão disponíveis aos 
funcionários durante todo o dia. A 
rede mundial de computadores 
traz um mundo de possibilidades, 
desde acesso a e-mails pessoais, 
até sites de relacionamento, de 
mensagens inmensagens instantâneas, jogos e 
todos os tipos de conteúdo. Tantas 
atividades assim podem interferir 
na concentração e produtividade 
no horário de trabalho. Por isso, 
tenha bom senso em relação aos 
sites acessados, às atividades 
rrealizadas e aos horários de 
navegação. 

Em primeiro lugar, bom senso!
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A rede Wi-Fi pode ser 
acessada por todos os 

colaboradores no intervalo 
para descanso e refeição ou 

em períodos fora do 
expediente. Dessa forma, a 

internet cumprirá seu 
principal objetiprincipal objetivo, que é 

permitir o acesso rápido a 
diferentes informações e não 
irá interferir na produtividade 

dos funcionários.  

Quando acessar
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• Conteúdo adulto;
• Conteúdo que infrinja a lei de 
direitos autorais;
• Mensagens ou arquivos de fontes 
desconhecidas.

Mesmo que muiMesmo que muitos sites que 
oferecem tais conteúdos sejam 
bloqueados, é importante que o 
funcionário tenha bom senso em 
relação às suas escolhas e 
navegação. O Wi-Fi é uma rede 
corporativa aberta e muitos conteúdos 
podem tpodem trazer vírus que interferem 
diretamente na segurança das 
informações. Sendo assim, todos serão 
afetados, tanto a empresa, quanto os 
usuários. 

Não pode acessar
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   Acessar sites restritos (que exijam 
login), como sites de banco, por 
exemplo, ou acessar sites 
e-commerce (compra on-line). Em 
caso de invasão da rede, as senhas e 
informações bancárias podem ser 
facilmente descobertas;  

   In   Instalar softwares de fontes 
desconhecidas ou compartilhar 
arquivos confidenciais, pois tais 
ações podem trazer vírus e interferir 
na segurança das informações;

      Acessar sites de vídeos e jogos. A 
alta taxa de transmissão de dados 
pode sobrecarregar a rede e 
deixá-la lenta, afetando 
funcionalidades e a conexão de 
todos os usuários. 

x

x

x

Não é aconselhável
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• A senha para acesso à rede sem fio é pessoal e intransferível. Isso significa que os 
usuários não devem, de maneira alguma, compartilhar login e senha, pois os dados 

dão acesso a outros sistemas corporativos.

• Instale um antivírus em seu dispositivo móvel e mantenha-o atualizado. Dessa 
forma, é possível minimizar os riscos e contribuir para uma navegação segura.

Informações importantes
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