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RESUMO

Neste trabalho, desenvolve-se um estudo panorâmico sobre a Criptografia. Descreve-se de forma rápida e objetiva o surgimento dessa ferramenta de segurança, bem como as

passagens históricas mais importantes a seu respeito, apresentando de forma cronológica a sua evolução, desde os primórdios do seu surgimento até os dias atuais. Relata-se,

também, os sistemas criptográficos mais utilizados, ressaltando a Criptografia ponta-a-ponta que foi levada recentemente ao conhecimento de milhões de pessoas através de um

aplicativo de celular chamado WhatsApp, que passou a utilizá-la em seu software de comunicação entre os usuários, afim de garantir a privacidade da comunicação interpessoal

proporcionada pelo aplicativo. Outro fator abordado são os algoritmos mais utilizados e a relevância da assinatura digital que utiliza a criptografia assimétrica para garantir a

confiabilidade das informações, esta, que é de suma importância. Sua usabilidade se tornou indispensável para autenticar documentos digitais, uma vez que a criptografia

assimétrica garante que o documento seja validado como autentico ou prove que este foi alterado, o que garante a confiabilidade do documento. Por fim relata-se a criptografia

como método de resguardar o direito à privacidade. Por se tratar de um trabalho bibliográfico foi realizado a coleta de dados à luz de Fernandes (2009), Alecrim (2005), e outros

ilustres teóricos que tratam da temática apresentada, somados os conhecimentos prévios dos autores, encerrando com sua perspectiva para o futuro.
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