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RESUMO 
 

Este artigo faz uma avaliação da influência do comportamento dos executivos, nas questões 

relativas à Segurança da Informação. O trabalho foi realizado através de um estudo de caso 
em uma média empresa de Uberlândia, avaliando a implementação da política de segurança 

da informação da empresa e as ocorrências de segurança da informação de dezembro de 2012 
a dezembro de 2013. As avaliações feitas mostram claramente que a política de segurança por 

si só não é suficiente para trazer os resultados esperados, é necessário o engajamento da 

presidência e um trabalho de acompanhamento, conscientização, aconselhamento e 
responsabilização, especialmente dos executivos da empresa. Além disto, foi possível concluir 

que o comportamento desses executivos influencia diretamente no comportamento dos demais 
colaboradores da organização. 

 

Palavras-chave: Segurança da Informação, Política de Segurança, Implantação de Políticas e 
Comportamento. 

 
 

Information Security in Corporations: A Study of the Impacts of 

Medium and High Management Behavior 
 

 

ABSTRACT 

 

This paper evaluate the executives behavior influence in issues related to Information 

Security. The work was did through a case study in an Uberlândia middle company, assessing 
the implementation of the company information security policy and information security 

events of December 2012 to December 2013. The results clearly show that the security policy 
alone is not enough to bring the expected results, it is necessary to engage the presidency and 

follow-up work, awareness, counseling and accountability, especially of the company 

executives. Furthermore, it was concluded that the behavior of these executives directly 
influence the behavior of other employees of the organization. 

 
Keywords: Information Security, Security Policy, Implementation of Policies and Behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Com a entrada da Tecnologia da Informação (TI) o mundo dos negócios teve um aumento 
vertiginoso de demandas. Em tempos de globalização, os fatores considerados como 

diferenciais competitivos das organizações têm sofrido grandes mutações. Se antes a 

possibilidade de aquisição de matéria prima ou mão de obra a preços mais competitivos 
estava ligada a fatores geográficos – através da proximidade com os parques fabris -, hoje 

pode estar relacionada com a busca estratégica dos fornecedores com melhor preço e 
qualidade, em todo o globo terrestre. Se em outrora, possuir “vizinhos” que necessitassem de 

seus produtos ou serviços tornava uma organização mais lucrativa, hoje a aldeia é global 

(MOREIRA et al, 2010, p. 2). 
 Frente a estas mudanças, tornou-se necessário que as organizações repensassem a 

maneira de se tornar mais competitivas, e a busca por essas alternativas convergiu para a 
exploração massiva de um ativo comum a toda e qualquer organização, que são suas 

informações. O uso eficiente e eficaz desse ativo segue as etapas de: viabilização da coleta de 

uma grande massa de dados relevantes inerentes ao negócio, calcificação desses dados em 
informações com conteúdo passível de avaliação e análise, e geração de conhecimento com 

alto valor agregado. Uma vez obtido o conhecimento, a sabedoria dos estrategistas do negócio 
em lidar com ele tem se tornado um dos maiores diferenciais competitivos das corporações de 

sucesso. E para suportar todo esse processo, faz-se um uso massivo de recursos tecnológicos 

ligados à computação e transmissão de dados, o que se convencionou chamar Tecnologia da 
Informação e Comunicações (OTONI et al, 2013, p. 2). 

 Se o roubo de um grande carregamento de remédios é lucrativo para uma quadrilha, a 
obtenção de uma fórmula farmacêutica inovadora certamente é muito mais. O sequestro de 

um alto executivo pode ser um projeto com possibilidade de alto retorno financeiro, mas o 

acesso às informações que este possui, e sua venda a uma empresa concorrente é viável e, em 
muitos casos, bem melhor remunerada. Esse tipo de constatação explica os números de 

ataques que as organizações sofrem por agressores que buscam, dentre outros, roubar suas 
informações. O gráfico mostrado na Figura 1, publicado pelo CERT.BR (2013), ilustra o 

aumento crescente do número ataques. 

 

 
Figura 1 - Incidentes Reportados ao CERT.br - Abril a Junho de 2013 
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 Note que os números de fraude e invasão, dentre outros, tiveram um crescimento 

acentuado no período, e serão os mais abordados no contexto desse trabalho: fraude e invasão. 
Fraude, de acordo com Houaiss e Villaré (2001, p. 893), “é qualquer ato ardiloso, enganoso, 

de má-fé, com intuito de lesar ou ludibriar outrem, ou de não cumprir determinado dever”. 
Esta categoria engloba as notificações de tentativas de fraudes, ou seja, de incidentes em que 

ocorre uma tentativa de obter vantagem. Invasão ou intrusão, segundo Moreira (2011, u. 3, p. 

5) é um ataque bem-sucedido que resulte no acesso não autorizado a um computador ou rede. 
Os incidentes relativos a fraudes e invasões são, em muitos casos, catalisados por questões 

de fator humano como a Engenharia Social, que de acordo com Mitnik e Simon (2003, p. 11) 
“um agressor se utiliza de seu poder de persuasão e faz com que alguém faça para ele algo 

que normalmente não faria por um estranho”. Os problemas oriundos destes dois tipos de 

ataques normalmente estão relacionados à obtenção de vantagem financeira com o produto de 
sua prática. E como é de se esperar, quanto mais elevada é a posição hierárquica de um 

indivíduo em uma organização, maior será o seu envolvimento com as questões estratégicas 
do negócio, tornando-o um alvo mais perseguido por alguém que queira roubar informações 

potencialmente lucrativas, KPMG (2009, p. 11). 

Ante o exposto, este trabalho tem por objetivo avaliar como o comportamento das 
lideranças afeta a Segurança da Informação de uma empresa e consequentemente o 

funcionamento da própria empresa. Esta investigação será feita através de um estudo de caso 
realizado em uma indústria uberlandense. 

 

2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
O reconhecimento de que as informações produzidas no dia a dia de uma empresa são, em 

muitos momentos, mais preciosas até que seus estoques armazenados, é vital na batalha 

travada diariamente pelas corporações para garantir sua sobrevivência. Um evento que cause 
perdas materiais – como um incêndio ou um assalto - tende a ser mais facilmente absorvido, e 

até mesmo melhor compreendido pela sociedade em geral, e muito provavelmente não levaria 
uma corporação ao fracasso. No entanto, eventos como o vazamento de informações 

estratégicas, confidenciais, ou vitais para o negócio de alguma forma, podem gerar situações 

de difícil contorno, e causar danos muitas vezes irreparáveis para a empresa como a perda de 
sua credibilidade ou de seu diferencial competitivo no mercado.  Para Toffler (1980, p. 239), 

“na nova era os “impactos de informação” tornam-se um assunto tão grave como os impactos 
sociais e ambientais e a companhia é vista como uma produtora de informação tanto quanto 

uma produtora econômica”. 

 Para melhor se compreender estas colocações, é viável avaliar um caso de grande 
repercussão divulgado por, dentre outros, Folha de São Paulo (2008, p. 1): 

Divulgação de dados sobre campo da Petrobras é prejudicial, diz CVM 

 

A CVM A CVM (Comissão de Valores Mobiliários), órgão que regula o 

mercado de capitais no Brasil, avaliou como prejudicial as informações 

divulgadas sobre o bloco Carioca (BM-S-9). O diretor-geral da ANP 

(Agência Nacional do Petróleo), Haroldo Lima, disse que ele pode ser 

o terceiro maior campo de petróleo do mundo. 

"A CVM considera prejudicial a divulgação de informações sobre 

companhias abertas por pessoas que não façam parte da sua administração 

ou que não sejam seus porta-vozes. Especialmente se forem informações 

com potencial de influenciar os preços das ações negociadas no mercado e a 

decisão dos investidores de comprar ou vender", afirmou a CVM em nota.  

Após a declaração de Haroldo Lima, as ações da petrolífera 

brasileira reverteram a queda e passaram a subir na Bovespa (Bolsa de 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u392021.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u392043.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u392043.shtml
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Valores de São Paulo). O papel também bastante negociado em Nova York, 

onde o ADR (American Depositary Receipts, recibo de empresa estrangeira 

negociado nos EUA) foi o quinto papel em volume. 

..."esse tipo de comunicação de fatos relevantes deve ser feita 

exclusivamente pela companhia, utilizando os canais oficiais de 

comunicação com a CVM e com o mercado, garantindo assim o acesso 

simultâneo e amplo à notícia", conclui nota da CVM. 

 

Não são raros os casos em que interesses pessoais, como demonstração de poder, 
ambição, politicagem, ostentações diversas, displicência, desatenção ou falta de treinamento 

adequado ou mesmo de bom senso, colocam em risco esse ativo tão precioso das 

organizações, que são suas Informações. E mitigar a possibilidade de vazamento de 
informações, causados por estes comportamentos, torna-se muito mais difícil quando se 

tratam de colaboradores dos níveis hierárquicos superiores da organização. Diante disso, este 
estudo vem abordar o papel da médio-alta gerência no que se refere a práticas que primem 

pela Segurança da Informação na corporação.  

Logo, é importante analisar como as lideranças da empresa se comportam nesse 
sentido. Os reflexos desse comportamento nos negócios, e mesmo na postura dos demais 

colaboradores ante as questões relativas à Segurança da Informação. Ao final deste trabalho, 
pretende-se demonstrar que o comportamento do supracitado grupo de colaboradores nas 

questões relativas à Segurança da Informação, vai além de simplesmente evitar a exposição da 

empresa a potencias prejuízos ou situações indesejadas, servindo também de exemplo aos 
demais colaboradores, e até mesmo refletindo como a corporação encara seu compromisso 

para com seus sócios/acionistas, clientes, fornecedores e a sociedade em geral. 
 

3 POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 

Observa-se que atualmente a maioria das atividades que suportam os negócios das 
organizações, sejam elas públicas ou privadas, fazem uso massivo de recursos tecnológicos. 

Seja para coleta, tráfego, manipulação de dados ou ainda como meio de comunicação, já não é 

viável a manutenção de um negócio sem o uso de um aparato tecnológico mínimo. E o 
desempenho dessas atividades faz transitar informações que podem compor a estratégia dos 

negócios, o que sugere a necessidade de privacidade nesse ambiente. Então, com o objetivo de 
normalizar a utilização de tais recursos tecnológicos, com o propósito de evitar o uso indevido 

dos ativos organizacionais, as organizações podem criar um documento que se convencionou 

chamar Política de Segurança da Informação (MOREIRA, 2013, p. 23). Este documento pode 
ser construído de forma evolutiva, partindo de boas práticas de segurança, que poderão se 

tornar padrões e normas seguidos na empresa com o objetivo de compor as diretrizes da 
Política de Segurança da Informação. É recomendável que esta construção esteja pautada em 

orientações sólidas como as fornecidas pelas normas ISO 27001 e ISO 27002, que orientam 

sobre sistemas de gestão da segurança da informação. 
 Ainda segundo Moreira (2013, p. 23), lançar mão dessa prática a muito deixou de ser 

um “luxo” exclusivo de grandes corporações, sendo hoje quase que item obrigatório para 
qualquer negócio que busque uma utilização eficiente e eficaz de seu parque tecnológico. Mas 

embora o desenvolvimento de políticas de segurança tenha se difundido mundo afora, em 
organizações de todos os tamanhos e com as mais diversas finalidades, algumas das questões 

envolvidas nesse desenvolvimento ainda se mantêm muito complexas. Como exemplo é 

possível analisar uma situação que pode ser compreendida por muitos como contraditória, 
onde a busca por privacidade faz com que as equipes responsáveis pela segurança da 

informação implementem controles sobres os ativos de TI. Tais controles podem: monitorar, 
bloquear e auditar o conteúdo que os usuários dos serviços de TI manipulam a fim de prevenir 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u391989.shtml
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incidentes de segurança, e estas ações são vistas por muitos como invasivas à sua privacidade. 

Aí está uma questão altamente complexa: como balancear as ações para que a busca pela 
privacidade das informações da empresa não venha afetar a privacidade de seus 

colaboradores? Tão complexa quanto é a pergunta, também é a sua resposta: este ponto de 
equilíbrio é único de cada corporação, de acordo com sua cultura, tipo de negócio e 

necessidades específicas.  

De acordo com Pinochet (2010, p. 135), “a Política de Segurança da Informação consiste 
num conjunto formal de regras que devem ser seguidas pelos usuários dos recursos 

tecnológicos de uma organização”. Este conjunto de regras deve ser elaborado sob a 
orientação de normas, manuais de boas práticas, e publicações de autores reconhecidos pelo 

mercado, e avaliado por um comitê interno, composto por um conjunto multidisciplinar de 

indivíduos, vindos das diversas áreas da empresa, de forma que todos os pontos a ser 
avaliados possam ser vistos sob várias óticas. Isso possibilitará uma adequação da política de 

segurança da empresa para que ofereça um bom nível de proteção dos ativos, mantenha-se 
praticável por aqueles a ela subordinados, e possa ser inserida como parte da cultura 

organizacional. 

Segundo Fontes (2006, p. 87), “o mais importante para uma organização é o negócio que 
ela realiza, porém, a segurança de suas informações deve ser inserida dentro da estratégia 

do negócio”. A compreensão da segurança da informação como fator que compõe a estratégia 
da empresa para tornar-se competitiva é algo vital nas corporações, e uma ruptura com esse 

princípio pode ocasionar sérios problemas. 

No dizer de Mitnik e Simon (2003, p. 59):  
É da natureza humana querer confiar nos outros, mas como dizem os 

japoneses, os negócios são uma guerra. Os seus negócios não podem 

permitir que você baixe a guarda. A política de segurança corporativa deve 

definir claramente o comportamento apropriado e inapropriado. O risco mais 

sério ao qual a segurança das informações da empresa está exposta é a 

natureza humana. 

 

A avaliação do exposto pelos autores nos permite: uma melhor compreensão do que é a 
Política de Segurança da Informação. O entendimento da necessidade de se considerar a 

segurança das informações ao se traçar estratégias de negócio; e por último, mas não menos 
importante, identificar que as pessoas são o elo mais fraco da corrente que protege as 

informações nas organizações, que é formada por: processos, pessoas e tecnologias. 

Quando se compreende a existência da política de segurança da informação como um 
serviço necessário ao funcionamento da empresa, e que este serviço está a cargo do 

departamento de TI, poderão ser aplicados a ele conceitos descritos na biblioteca ITIL V3, 
mostrada na Figura 2, que orienta, dentre outras, a necessidade de uma melhoria continuada 

na prestação de serviços. Segundo Moreira & Silva (2013, p. 2), o ITIL é um framework de 

processos de TI amplamente utilizado no mundo. Conforme documentação da OGC (2007, p. 
141-148), na questão de gestão de segurança da informação o ITIL traz: o escopo, a 

importância para o negócio, políticas, princípios, conceitos básicos, técnicas, métodos, 
atividades, gatilhos, entradas, saídas, interfaces, indicadores chaves de desempenho, desafios, 

fatores críticos de sucesso e riscos. 
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Figura 2–Ciclo de vida de serviços, Adaptado de OGC (2007, p. 6)  

 

 Então, para que se obtenha uma política de segurança da informação que proporcione 
bons resultados, além de uma análise criteriosa de seu conteúdo durante o processo de 

criação, para que seja disposto de maneira inteligente, são necessárias revisões periódicas de 
tal conteúdo, a fim de mantê-lo alinhado a realidade do mundo corporativo. É muito 

importante a observância das melhores práticas de mercado, bem como a maior aderência 

possível ao cenário atual de ameaças. Pois uma política de segurança obsoleta ou 
inconsistente, por qualquer motivo que seja, poderá perder eficácia, eficiência e até mesmo 

sua credibilidade. 
 

4 AS PESSOAS E A POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 

Compreende-se que as necessidades da corporação estarão sempre acima de outras questões, 
no entanto, alguns interesses pessoais podem ser colocados como necessidades de negócio 

para serem atendidos. Recorrendo novamente às orientações da biblioteca ITIL V3, na etapa 

de Desenho de Serviço, as questões de segurança da informação deverão ser levadas em 
conta, buscando manter a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade, a autenticidade e 

o não-repúdio das informações da empresa como um fator importante para o sucesso da 
maioria dos negócios (OGC, 2007, p. 141). 

De acordo com Fontes (2006, p. 43): 
O comando executivo, formado por pessoas, define a prioridade com que a 

segurança da informação será tratada dentro da organização. O mais 

importante para uma organização é o negócio que ela realiza, porém, a 

segurança da informação deve ser inserida dentro da estratégia do negócio. 

Evidentemente dependendo do tipo de negócio essa participação estratégica 

pode variar sua intensidade, mas, deve sempre existir. 
 

 O uso dos recursos de TI certamente é vital para o sucesso de alguns negócios. Por 

outro lado, o abuso na utilização de tais recursos, além de representar desperdício de 
investimentos, pode comprometer a segurança das informações da empresa. Com os exemplos 

a seguir, é possível avaliar esta questão. 
 Ao elaborar um serviço que disponibilize um ambiente de armazenamento seguro para 

que os gestores da empresa coloquem seus arquivos mais importantes, a área de TI atuará para 

implementar fatores de segurança neste ambiente. Os usuários desse espaço podem, por 
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quaisquer motivos, comprometer a segurança, expondo as informações de forma indevida. O 

processo e a tecnologia podem até estar sob o domínio da TI, mas as pessoas envolvidas 
jamais estarão, e se não possuírem os subsídios necessários, como treinamento e 

conhecimento adequados, e ainda comprometimento para com as questões de segurança, os 
controles estipulados nos processos e implementados com o auxílio da tecnologia serão 

facilmente transpostos. 

 A disponibilização de acesso a Internet pode contar com uma grande quantidade de 
controles que contribuem para a manutenção da segurança no ambiente virtual da empresa, 

como gestão de conteúdos e mesmo das interações com tais conteúdos, dentre outras. Tais 
controles normalmente são agrupados por perfis de utilização, e configurados por padrão para 

os usuários de níveis operacionais. No entanto, estes mesmos controles podem realmente 

prejudicar o desempenho das funções de um gestor ou outro tipo de colaborador que não 
possua padrões tão previsíveis para utilização dos recursos. Nesse caso, poderão ser 

elaborados outros perfis de utilização que atendam a demanda, exigindo apenas uma 
compreensão por parte da TI dos ajustes necessários. Porém, nesse momento, algumas 

pessoas se utilizam de sua posição hierárquica na empresa para solicitar que simplesmente o 

seu acesso seja total e irrestrito à Internet, sem uma priorização adequada da solicitação, a ser 
feita através da análise dos impactos para o negócio versus o nível de urgência para necessário 

para o atendimento. Esta é uma prática que pode trazer riscos à pessoa e a empresa. Dessa 
forma, se sua demanda for atendida, a sua exposição aos riscos desse universo será 

potencializada. 

 A fim de ilustrar o exposto com depoimentos recentes, avalia-se o que diz Santos 
(2013, p. 1): 

Hoje, cada usuário tem um ou dois dispositivos, mais um notebook, e ele 

leva isso para onde vai. Por isso é necessário que equipes de TI passem a 

trabalhar na conscientização do usuário para que evite uma contaminação de 

dentro para fora. A gente dá muita ferramenta para o usuário hoje, e às vezes 
não os ensinamos como ele teria que utilizar aquela tecnologia. O usuário 

não tem idéia das implicações e problemas que ele pode causar, até mesmo 

sem querer, na empresa inteira. 

Além do fluxo intensificado de dispositivos nas empresas, outras atitudes de 

funcionários também podem trazer prejuízo de segurança. Entre elas, está o 

costume de utilizar senhas fracas ou desatualizadas para a proteção de dados. 

Segundo o levantamento global de segurança da Trustwave de 2013, estão 

entre as senhas mais utilizadas combinações como Welcome1, password, 

123456 e Password1, estando esta última, presente em 38% das combinações 

analisadas pela empresa.  

 

A quantidade de situações com as quais se depara no dia a dia que se enquadram no 
exposto pelo especialista é bem grande, mas na maioria dos casos, o cerne do problema é o 

mesmo: a colocação de interesses particulares, ou de alguns grupos à frente de questões 
busquem o bem comum na empresa. Assim como a origem do problema, a solução também 

converge em um mesmo sentido: avaliar as necessidades reais dos serviços solicitados, sob 

óptica imparcial, identificando os potenciais ganhos assim como os possíveis perigos para o 
negócio; e balizar corretamente suas funções e objetivos para que não aumentem, ou o façam 

o mínimo possível, os riscos de se expor indevidamente as informações no ambiente 
corporativo. 
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5 ESTUDO DE CASO 
 

Com o objetivo de fornecer melhor compreensão do que foi exposto até o momento, foi feito 
um estudo de caso analítico no ambiente de uma média indústria da cidade de Uberlândia, 

avaliando ocorrências registradas pela equipe de TI. 

Para Yin (2001, p. 32), “um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro de um contexto de vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos e várias fontes de 
evidencias são utilizadas”.  

Na empresa citada, o principal problema identificado foi que, em muitos casos, a política 

de segurança não era respeitada, especialmente em questões de acesso à Internet e 
armazenamento de conteúdo. Para buscar uma solução para este problema foram realizadas as 

seguintes atividades: um mapeamento dos processos referentes à segurança da informação; 
levantamento dos principais ofensores da política em termos de papel (diretoria, gerência e 

operacional) na organização; avaliação das razões que levaram ao descumprimento; e 

finalmente considerações que contribuam para mitigar os riscos encontrados no cenário no 
âmbito do estudo proposto. 

Os dados avaliados durante o estudo foram coletados junto à equipe de TI, que acumula 
as funções responsáveis pelos controles de segurança da informação existentes na empresa. 

 

5.1 A DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE 
 
Ao avaliar a documentação existente para implementar controles de segurança da informação, 

foi identificado um único conjunto de regras para toda a empresa, e um conteúdo hora 

extremamente abrangente, a ponto de perder o seu foco de objetivo; hora muito restritivo, 
deixando várias questões correlatas sem a devida abordagem. Em ambos os casos, a política 

de segurança da informação se mostrou ineficaz e ineficiente. 
Como exemplo de item muito abrangente, foi identificado uma diretriz que proibia o uso 

de quaisquer softwares de mensagens instantâneas a partir do ambiente da empresa. A 

aplicação da mesma logo se mostrou impraticável, pois as áreas de negócios com maior 
interação com parceiros externos como os departamentos de Compras e Comercial, dentre 

outras, realmente precisam das facilidades fornecidas por estes programas, e obtiveram 
permissão para sua utilização. A partir daí começaram a surgir demandas similares, mas com 

o argumento “a minha equipe também precisa”, e para tentar amenizar o problema, foi 

transferida para os gestores das áreas a responsabilidade de identificar os usuários que teriam 
a necessidade de tais aplicativos. Em pouco tempo tais aplicativos já constavam no script de 

instalação padrão das máquinas da empresa. 
Em contraposição ao exemplo anterior, outra diretiva listava uma série de extensões de 

arquivos normalmente usados para armazenar imagens - desnecessários à maioria das 

atividades do negócio - cuja gravação estaria proibida no servidor de arquivos da empresa  
com os objetivos principais de melhor utilizar o espaço em disco, e também enxugar a rotina 

de backup desse servidor. Sendo que foi disponibilizado um espaço para os casos de real 
necessidade, e os utilizadores foram esclarecidos da possibilidade de auditoria do conteúdo. 

Mais uma vez a criatividade humana foi comprovada, e logo alguns desenvolveram uma 

solução alternativa, simplesmente colando as imagens no corpo de arquivos que tinham a sua 
gravação liberada, ou alterando a extensão dos arquivos gravados. A prática se difundiu e 

logo sugiram arquivos como fotos_da_pescada.docx, aniversario_do_juninho.xlsx, dentre 
outros. 

Estes exemplos ilustram a fragilidade de uma política que talvez não possuísse o 

refinamento adequado, uma vez que a situação poderia ser tratada apenas não se autorizando o 
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armazenamento de imagens. Em ambos os casos, provavelmente orientações quanto à 

possibilidade de auditoria por parte da empresa nesses conteúdos, aliadas a medidas 
disciplinares efetivas teriam um melhor resultado. 

 

5.2 O CUMPRIMENTO DAS NORMAS 

 

Outra situação obscura na documentação avaliada no ambiente se refere ao cumprimento, 
mais precisamente ao descumprimento das normas de segurança. Não foram encontradas 

instruções que discorressem claramente sobre que penalidades poderiam ser aplicadas a quem 
descumprisse a política de segurança; e nem orientações sobre quem deliberaria acerca de 

situações não previstas em seu escopo. 

O conteúdo do item “Sanções: A violação à política, às normas ou aos procedimentos de 
segurança da informação ou a não aderência à política de segurança da informação da 

empresa são consideradas faltas graves, podendo até serem aplicadas penalidades previstas 
em lei”, se mostrou insuficiente e pouco esclarecedor. Onde há de se encontrar na legislação 

vigente em nosso país um artigo que delibere sobre questões tão particulares quanto o 

armazenamento de arquivos com conteúdo proibido ou acesso a sites indevidos? Certamente 
não existem, portanto, esta parte da política de nada serve, e uma vez que não existem sanções 

a quem descumprir algo combinado, não há muito sentido em se cumprir. 
 

5.3 OCORRENCIAS MAIS COMUNS 

 
Dentre as ocorrências mais comuns, estão em primeiro lugar aquelas relativas ao uso da 

Internet, onde os abusos das facilidades provenientes desse recurso impactam na rotina da 
empresa, degradando o uso de diversos recursos, sejam eles tecnológicos – através, por 

exemplo, da sobrecarga de links de acesso com conteúdo dispensável ao andamento dos 

negócios, ou da contaminação dos equipamentos por pragas disseminadas na Internet; ou 
sejam eles humanos – afinal alguém irá avaliar tal conteúdo, muito provavelmente durante o 

horário de expediente, com grande possibilidade de impacto negativo em sua produtividade. 
 O armazenamento de conteúdo impróprio ou indevido é outro ponto relevante, pois 

implica em diversas questões como: pirataria, proliferação de pragas digitais, gastos 

desnecessários com armazenamento e manutenção de tal conteúdo em rotinas de backup, 
dentre outros. Há ainda de se observar que toda informação possui atributos como relevância 

e prazo de validade, e armazenar informação redundante, inútil, ou não relacionada ao 
negócio gera custos desnecessários e injustificáveis.  

 Outro ato comum, cuja proibição está na política de segurança, mas se encontra em 

prática no ambiente é a instalação de programas não homologados pela equipe de TI nos 
equipamentos da empresa. Pois alguns colaboradores apresentam argumentos que 

“justifiquem” uma elevação de seus privilégios nos equipamentos sob sua guarda, chegando 
mesmo a solicitar perfil de administrador dos mesmos. E uma vez obtida tal permissão, não é 

raro encontrar programas instalados em tais equipamentos sem o licenciamento adequado, 

incompatíveis com as necessidades do trabalho, ou até mesmo cópias piratas de alguns 
aplicativos. 

 

5.4 FORMAS DE SE EVITAR TAIS INCIDENTES 

 

Nos casos citados, assim como em vários outros, a responsabilidade das ocorrências não é 
apenas de quem as pratica. Mas na devida proporção, também é da organização, que por uma 

série de motivos pode não estar conseguindo gerir seus recursos – tecnológicos e humanos - 
de forma adequada. Embora esteja se tratando de um ambiente de trabalho, mais precisamente 
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de um nicho de colaboradores que, em geral, possuem um bom grau de instrução, nem sempre 

os seus pontos de vista serão homogêneos. Há casos em que apenas o bom senso do 
colaborador já é suficiente para que a empresa não seja exposta a um risco desnecessário 

como o acesso a site de conteúdo duvidoso ou a instalação de programa de origem 
desconhecida; porém, para outro, correr este risco já pode parecer perfeitamente aceitável. 

 A melhor forma de parametrizar o que é poderá ou não ser feito ao utilizar os recursos 

da empresa é: além de implementar os controles suportados pelas tecnologias e monitorá-los, 
orientar de maneira adequada seus utilizadores, pautando a maneira como tais recursos 

deverão ser utilizados em uma política de segurança bem desenvolvida, atualizada, e alinhada 
com as necessidades do negócio.  

 Importante também é fornecer aos usuários, através de treinamentos bem elaborados e 

compatíveis com a sua realidade, conhecimento suficiente para que possam ter um 
discernimento adequado do que devem ou não fazer ao se depararem com uma situação de 

risco não prevista. A equipe responsável pela elaboração dos treinamentos deve balancear 
bem os conteúdos abordados, de forma o público alvo consiga compreender os riscos 

existentes, como aqueles oriundos da Engenharia Social e do Spam, os seus possíveis 

impactos, bem como as formas de mitigação de tais riscos, sem necessariamente ter que 
formar especialistas em segurança da informação ao final de cada treinamento. 

 

5.5 PROPOSTAS DE MITIGAÇÃO 

 

Ao lidar com riscos inerentes aos serviços de TI necessários ao funcionamento do negócio - 
conforme foi abordado durante o desenvolvimento deste trabalho - se faz necessário 

compreender o papel dos principais elementos envolvidos: os processos utilizados, a 
tecnologia que os suportam, e o seu elo mais frágil que são as pessoas que os executam. 

 Ao conjunto de atividades coordenadas combinando e implantando recursos e 

habilidades a fim de produzir uma saída, que, direta ou indiretamente, deverá criar valor para 
a organização, dá-se o nome de processo. Estes deverão ser desenhados – por pessoas - 

levando-se em conta as questões de segurança da informação. E ao se tomar esse cuidado, 
automaticamente será diminuída a quantidade de riscos aos quais as informações da 

organização estarão expostas. 

 Um aparato tecnológico suportará os processos da organização. E este – também 
escolhido e parametrizado por pessoas - por sua vez, deverá manter-se alinhado às 

necessidades do negócio, evitando-se o superdimensionamento das suas configurações para 
que não se desperdice recursos nos investimentos; mas igualmente evitando-se a utilização de 

tecnologias que não atendam plenamente as demandas do negócio, pois estas também poderão 

representar uma utilização ineficiente dos recursos investidos em sua aquisição e manutenção. 
 Por fim, o elemento mais complexo da cadeia, que são as pessoas que farão uso da 

tecnologia para a movimentação de suas atividades. Estas deverão estar norteadas por 
diretrizes claras e objetivas, elaboradas com o principal objetivo de manter a harmonia no 

ambiente tecnológico, através do equilíbrio entre o oferecimento de serviços aderentes às 

necessidades do negócio e a exposição das informações da empresa ao menor número de 
riscos possível. 

 

5.6 RESULTADOS JÁ OBSERVADOS 

 

Em agosto de 2013, após ser executado um trabalho de adequação da política de segurança, 
que esclareceu os motivos da sua existência, bem como a importância de cumprir suas 

diretrizes, observou-se que as pessoas modificaram sua visão sobre o assunto, suas atitudes 
evoluíram de forma bastante positiva, tornando-se mais solícitos e comprometidos com as 
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questões de segurança da informação. O que antes muitas vezes era visto como inútil, 

autoritário e até opressor, agora passou a ser entendido como necessário, benéfico e até 
protetor. 

 

5.6.1 GANHOS QUALITATIVOS 

 

Por entender os riscos e as possíveis consequências de muitas de suas ações, que muitas vezes 
expunham a empresa a riscos desnecessários, as pessoas diminuíram a prática de atos 

potencialmente prejudiciais, tais como: 
 

 Utilização de ferramentas ligadas à Internet para fins desnecessários ao negócio. 

 Acesso a sites de conteúdo indevido. 

 Abertura de e-mails e links de origens desconhecidas ou duvidosas. 

 Uso de áreas da empresa para armazenar informações particulares ou não relativas ao 
trabalho. 

 Instalar ou executar softwares sem a anuência da área de TI. 

 Distribuir informações restritas ou confidenciais sem a devida proteção de 

criptografia. 
 

Isso possibilitou ganhos consideráveis na qualidade do ambiente, uma vez que vários 
riscos foram reduzidos e atritos desnecessários deixaram de acontecer. 

 

5.6.2 GANHOS QUANTITATIVOS 
 

A fim de fornecer noções quantitativas dos ganhos já conquistados, pode-se avaliar 
primeiramente os dados coletados no log de eventos do firewall de acesso à Internet, quanto a 

tentativas de acesso a sites da web considerados indevidos pelas regras da empresa. A Figura 

3mostra o número total de incidentes de segurança desse tipo e o total de colaboradores da 
empresa por mês, no período compreendido entre dezembro de 2012 e dezembro de 2013. 

Nela, nota-se que o volume Incidentes de segurança passou por significativa redução, e que 
neste mesmo período o número de colaboradores da empresa permaneceu praticamente 

inalterado. 
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Figura 3 – Número total de incidentes de segurança e total de colaboradores por mês. 

 
Para avaliar a adesão à política de segurança implantada, foram selecionados os 20 

indivíduos que mais tiveram solicitações de conteúdo web barradas pelas regras de restrição 
de conteúdo da empresa em dezembro de 2012, e seus números foram avaliados pelo período 

de 13 meses, como mostrado na Figura 4 o volume de tentativas de acessos indevidos destas 

pessoas caiu de 4159 para 1917, ou seja, houve uma queda de mais de 50% na quantidade de 
ocorrências registradas. Por terem sido considerados atípicos, os logs dos meses de outubro e 

dezembro de 2013 foram analisados de forma mais criteriosa, e constatou-se que a o aumento 
foi em razão da grande incidência de tentativas de acessos a sites de comércio eletrônico, 

possivelmente em função do dia das crianças e natal. 

 

 
Figura 4 – Tentativa de acesso a sites bloqueados. 

 A Figura 5 mostra o percentual de pessoas que fazem parte do grupo avaliado (20 
maiores geradores de ocorrência) em comparação com o número de pessoas de mesmo nível 
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hierárquico dentro da empresa. O gráfico mostra claramente que os cargos de maior nível 

hierárquico são geralmente os que geram maior quantidade de ocorrências. Durante a 
avaliação das ocorrências foi possível perceber que o comportamento dos liderados 

geralmente segue o comportamento do líder, isto pode ser percebido analisando os dados de 
julho de 2013, onde a gerência e a diretoria já sabiam do movimento de reforço da política e 

os liderados ainda não. Por conta disto, houve crescimento do volume de ocorrências entre os 

analistas e já ocorreram redução de ocorrências entre dos supervisores até a diretoria. No mês 
o volume de ocorrências dos analista cai vertiginosamente. 

 

 
Figura 5 – Percentual de pessoas no grupo avaliado por nível hierárquico. 

 
Outra questão em que se observou evolução foi a utilização dos espaços reservados para 

backup de arquivos dos usuários. Conforme mencionado anteriormente, havia na política de 
segurança da empresa orientações quanto ao armazenamento de arquivos nestes espaços, no 

entanto, as mesmas não contribuíam para uma utilização adequada deste recurso, que por 

vezes era sobrecarregado com conteúdo inútil aos interesses do negócio. Não havia também o 
estabelecimento de cotas de espaço em disco para este fim, ou seja, os usuários não tinham 

um limite pessoal para o uso, e cada um guardava ali o que julgasse necessário. 
Como ações de melhoria trabalharam-se principalmente: a conscientização dos usuários 

quanto à relevância do conteúdo armazenado, a negociação de cotas de espaço em disco no 

servidor, e a possibilidade de auditoria de tais conteúdo. Estas ações contribuíram para que 
conteúdos particulares fossem removidos, e aqueles de uso da empresa fossem reavaliados 

quanto à sua relevância, redundância, vida útil, etc., descartando-se a informação inútil. 
Na Figura 6 avalia-se o consumo de espaço em disco dos 20 usuários que mais ocupavam 

espaço na área destinada a backup em janeiro de 2013, e a evolução destes números até 

dezembro de 2013. O volume de dados destes usuários saiu de 44,3 GB em janeiro para 54,5 
em julho, mostrando que somente a existência da política não era suficiente para evitar o uso 

inadequado. O trabalho realizado a partir de agosto de 2013 com o apoio da presidência, de 
sentar com cada usuário e avaliar as necessidades dele para se ajustar à política, mostra que 

esta é a ação mais efetiva para os resultados, pois em dezembro de 2013 o consumo de espaço 

estava em 19,8 GB, representando uma queda de 55,3% dos 44,3 GB iniciais e 66,7% dos 
54,5 GB (pico de uso). 
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Figura 6 – Espaço em disco em GB utilizado pelos maiores usuários. 

 

Tais ações contribuíram para uma melhor utilização dos recursos de armazenamento e 
para que as rotinas de backup fossem otimizadas, além de instigar os usuários a organizarem 

melhor seus arquivos facilitando até a localização dos mesmos, e eliminando arquivos 

redundantes que por vezes geravam confusão. Inicialmente julgou-se agressiva a estipulação 
de apenas 2GB de espaço em disco por usuário, uma vez que a média já beirava 3GB, mas, 

após apenas quatro meses de trabalho, já se observa que a medida foi superestimada, e poderá 
ser revista em breve. 

 Com estes dois exemplos já é possível observar ganhos para a empresa apenas 

melhorando comportamentos presentes no ambiente, uma vez que recursos deixaram de ser 
utilizados de forma subaproveitada, e se este desperdício perdurasse, certamente seriam 

necessários novos investimentos prematuramente. Este trabalho não tem a pretensão de 
esgotar o tema proposto, mas pela verificação in loco de sua aplicabilidade, e potenciais 

ganhos com sua utilização, pode ser utilizado como base para o desenvolvimento de trabalhos 

futuros, que contribuam ainda mais para a evolução das discussões inerentes às questões 
abordadas.   

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com o desenvolvimento deste trabalho, constatou-se que: a organização compreende o valor 

de suas informações, bem como a necessidade de sua proteção. No entanto, a concorrência 
com questões entendidas como sendo de maior prioridade, ligadas às diversas áreas do 

negócio faz com que as preocupações com a segurança da informação sejam segregadas a um 

segundo plano em diversas ocasiões. 
 O trabalho de entender as violações da política de segurança, avaliar suas causas e 

resolver suas consequências, fez com que a equipe de TI passasse a observar novas formas de 
ataques, que nem eram consideradas como ataques antes como, por exemplo, o 

armazenamento de arquivos indevidos e até impróprios na área de armazenamento e nos 

backups da empresa. Como este trabalhou focou em alguns aspectos da política de segurança, 
é razoável supor que na parte não avaliada ainda existem oportunidades de melhorias e de 
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identificação de novas formas de ataques. Todos os assuntos avaliados demandaram muito 

tato da equipe de TI, pois envolviam pessoas com níveis razoáveis de poder na organização. 
Algumas questões eram evitadas, pois poderiam gerar desconforto e eventualmente 

retaliações internas. Naturalmente, a exposição externa destas questões, é algo inaceitável e 
indesejável pela empresa. Logo, o número de ataques avaliados pode ser considerado abaixo 

da realidade existente. Diante disto é razoável supor que existam problemas similares em 

todas as empresas e que, por conta disto, boa parte dos ataques internos não é revelada 
externamente. 

 Outro ponto importante é a dificuldade de conter o vazamento de informações, ante a 
quantidade de frentes em que isso pode ocorrer: uma conversa informal em um restaurante ou 

área de convivência qualquer; um ataque de Engenharia Social, um dispositivo eletrônico 

roubado, perdido ou indevidamente descartado que contenha informações da empresa; um 
colaborador insatisfeito que realmente quer prejudicar a corporação ou obter ganho financeiro 

de forma não ética; uma invasão do ambiente por crackers através da exploração de 
vulnerabilidade dos sistemas, dentre tantas outras. Frente a isso, mostra-se viável a criação de 

um plano de conscientização continuada dos usuários, com o objetivo de manter um 

alinhamento dos mesmos com as evoluções das ameaças as quais estão expostos. 
 O trabalho permite constatar a existência da política não é suficiente para reduzir o 

volume de ocorrências (período de dezembro de 2012 a julho de 2013). Além da política é 
necessário um trabalho de acompanhamento, conscientização, aconselhamento e 

responsabilização (período de agosto a dezembro de 2013), especialmente nos níveis 

hierárquicos mais altos, visto que o comportamento destes profissionais influencia o 
comportamento de toda a organização. Entretanto, a realização deste trabalho só possível com 

o engajamento da presidência, sem isto, é praticamente impossível realizar tal feito, 
especialmente nos níveis hierárquicos mais altos. 
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