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RESUMO 

 

O objetivo geral desta pesquisa é verificar como pode ser feita a gestão de riscos em 
projetos e em sistemas corporativos. Para isso, foi feita uma pesquisa bibliográfica 
sobre o tema proposto. Os sistemas corporativos, cada vez mais utilizados pelas 
organizações, tendem a sofrer com problemas relacionados à segurança, porque as 
empresas acabam por não elaborar uma política de segurança eficiente. Muitas 
vezes ignorando os procedimentos que geram confiabilidade e garantem a 
segurança das informações, especialmente aquelas mais sigilosas. Igualmente, 
muitas vezes a política de segurança é adaptada sem o envolvimento dos usuários, 
o que também tende a ser falho. O gerenciamento de riscos inclui os  processos que 
tratam da realização, análise, resposta, monitoramento e controle e planejamento de 
riscos em um projeto. Por essa razão seu maior objetivo é aumentar a probabilidade 
e o impacto dos eventos positivos e diminuir a probabilidade e impacto dos eventos 
negativos ao projeto, geralmente realizados através dos cálculos apresentados 
anteriormente nesse estudo. Com isso, esta pesquisa vem, portanto, trazer 
informações sobre como elaborar uma política de segurança eficiente, tendo como 
objetivo principal, destacar os principais pontos da política de segurança, bem como, 
o papel dos usuários nesse processo, através da utilização de senhas de acesso e 
outros recursos. Com o resultado da pesquisa foi possível concluir que a política de 
segurança, deve abranger todo sistema corporativo, não dispensando o 
envolvimento do usuário, através de senhas de acessos seguras e confiáveis, 
procedimentos rotineiros de segurança e cuidados pessoais e profissionais com o 
equipamento e com as informações. A política de segurança deve ser avaliada, 
escolhida e elaborada pela empresa, e o correto, é que englobe todas as questões 
de segurança mencionadas nesse estudo. 
 

Palavras-chave: Sistemas Corporativos; Gestão de Riscos; Política de segurança; 
Projetos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine how it can be done to manage risks 
in projects and corporate systems. To achieve this, a literature research about the 
proposed topic was done. Corporate systems, increasingly used by organizations, 
tend to suffer from problems related to safety, because companies do not ultimately 
develop an effective security policy. Often ignoring the procedures that generate 
reliability and guarantee the information security, especially those most sensitive. 
Also, many times the security policy is adapted without the users involvement, which 
also tends to be flawed. Risk management includes processes that deal with the 
implementation, analysis, response, planning, monitoring and control of risks in a 
project. Therefore his biggest goal is to increase the probability and impact of positive 
events and decrease the probability and impact of negative events to the project, 
usually carried through the calculations presented earlier in this study. With this 
provide information on how to design an effective security policy, having as main 
objective to highlight the main security policy points, as well as the role of users in 
this process, through the use of passwords and other resources. With the research 
results it was possible to concluded that the security policy should cover the entire 
enterprise system, not eliminating user involvement through access passwords safe 
and reliable, routine procedures and safety professionals with personal care and 
equipment and the information. The security policy should be evaluated, selected 
and prepared by the company, and the right, is covering all the safety issues 
mentioned in this study.  

Keywords: enterprise systems, risk management; security policy; projects. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 APRESENTAÇÃO 
 

Os sistemas corporativos são sistemas que auxiliam as empresas no 

monitoramento e controle de informações (WADLON, 2000). 

Para que sejam utilizados de modo eficiente e seguro, que destaquem a 

confiabilidade das informações é importante que uma política de segurança seja 

elaborada e adaptada, de modo que possam ter acesso as informações necessárias, 

resguardando as informações confidenciais do sistema. 

Segundo Wadlon (2000) segurança é um processo e não uma tecnologia 

que se pode comprar a fim de tornar uma empresa mais segura. 

O que significa que cada empresa pode e deve ter a sua política de 

segurança frente aos seus sistemas corporativos, essa Política de Segurança esta 

relacionada com a proteção da informação e abrange aspectos humanos, culturais e 

tecnológicos. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Esta monografia tem como objetivo geral verificar como pode ser feita a 

gestão de riscos em projetos de implementação de sistemas corporativos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Os objetivos específicos são: 

- Verificar o que são sistemas corporativos e sua importância; 

- Abordar sobre a segurança da informação e análise de riscos; 
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- Mostrar como são as características essenciais à Politica de Segurança; 

- Pesquisar sobre a importância do planejamento para a redução de riscos em 

projetos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

Esta monografia se justifica, visto que auxilia a empresa na formação de uma 

política de segurança que mais atenda as necessidades de confiabilidade, de modo 

eficiente e prático, mostra a relevância da pesquisa. 

É importante identificar os principais aspectos de uma política de segurança e 

onde exatamente deve-se manter o foco, para que as informações sejam protegidas, 

principalmente aquelas que compõem o grupo de sigilo e importância corporativa, 

dando ênfase aos sistemas corporativos e a importância de elaboração de uma 

política de segurança eficiente para toda a organização. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

O estudo desenvolvido foi apoiado em pesquisa bibliográfica, e 

relaciona-se à área de negócios. Tal área vem se impondo nas últimas 

décadas, sendo considerada uma das mais importantes para as empresas. 

Deste modo, a gestão de projetos merece pesquisas e representatividade, o 

que tem impulsionado estudos acadêmicos e organizacionais (VERGARA, 

2009). 

Assim, o tipo de pesquisa adotado no trabalho é considerado como 

descritivo e explicativo, porque procura relatar parâmetros representativos da 

gestão de projetos aplicados ao setor público. A base da pesquisa consiste no 

levantamento bibliográfico, tendo sito efetuada pesquisa da moderna literatura 

disponível sobre o assunto, como Chiavenato, Kotler, Silva, entre outros, a 

partir de visitas a bibliotecas, livrarias especializadas e páginas da Web 

(VERGARA, 2009). 
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As informações obtidas foram confrontadas destacando-se semelhanças 

e divergências entre as abordagens. A investigação da literatura sobre o 

assunto oferece particular ênfase ao esclarecimento da questão da 

importância dos escritórios de gerenciamento de projetos. (VERGARA, 2009). 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Para atender os objetivos propostos, os assuntos serão divididos em 4 seções 

estruturadas da seguinte forma: 

- Seção 01 – Compreende a introdução, os objetivos, as justificativas e a 

metodologia adotada para situar o leitor no escopo da monografia; 

- Seção 02 – Revisão da bibliografia, onde será abordado: Sistemas 

Corporativos, Segurança da Informação, Políticas de Segurança, Segurança Física 

dos Equipamentos e nos Meios de Armazenamento, Segurança em Micro-

computadores, Planejamento para Redução de Riscos em projetos por meio do 

PMBOK e Plano de Gerenciamento de Riscos; 

- Seção 03 – Considerações Finais; 

- Seção 04 – Conclusão. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 O QUE SÃO SISTEMAS CORPORATIVOS 

 

Sistemas corporativos são sistemas desenvolvidos para atender à gestão de 

empresas de forma integrada, trazendo maior transparência, rapidez e confiabilidade 

para as informações corporativas. Através dos sistemas corporativos a empresa 

pode transmitir informações de setor para setor, usuário para usuário, em um tempo 

menor, disponibilizando maior quantidade de informações, de modo que possa ser 

utilizada por vários usuários ao mesmo tempo. (WADLON, 2000). 

Os sistemas corporativos são atualmente utilizados pela maioria das 

empresas, buscando monitorar, controlar e armazenar informações e dados 

relevantes para a organização. (WADLON, 2000). 

No próximo tópico, concentrar-se-á na importância da integração desses 

sistemas e posteriormente, a segurança das informações e dos sistemas a partir de 

uma política de segurança, elaborada pela própria organização. 

 

2.1.1 A importância da Integração dos Sistemas Corporativos 

 

Howells (2000) destaca que o setor administrativo está bem adaptado às 

necessidades de troca de informações entre seus departamentos, porém precisa de 

uma conexão com os sistemas de controle. 

Um conceito já implantado no setor de negócios das empresas é o Sistema 

de Apoio a Decisão (SAD) - sistemas de informação integrados com todas as partes 

da empresa, capazes de transformar dados em informações úteis no processo de 

tomada de decisão em cada departamento da empresa (TURBAN; ARONSON, 

1997). Conforme mostra a Figura 1: 
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Figura 1 - Estrutura de informações no sistema corporativo 
Fonte: DANEELS et SALTER, 2000 

 

A figura 1 demonstra que a estrutura de informações no sistema corporativo é 

em formato de pirâmide, onde a gestão do negócio está no topo, a gerência da 

empresa fica abaixo do topo e a gerência do processo abaixo, até a base da 

pirâmide, sendo que deve haver uma integração de informações em toda a empresa. 

De acordo com Banzato (2001 p. 88) a medida que os profissionais 

envolvidos com a implementação de soluções ERP (Enterprise Resource Planning) 

começam a entender melhor sua funcionalidade, percebem que existe um grande 

vazio entre os sistemas de planejamento corporativo e a efetiva execução. 

Segundo Joaquim (2006 p. 18) a “implementação de um sistema de 

comunicação adequado é uma etapa fundamental para o processo de integração de 

sistemas”. 

O autor cita ainda que a “análise do tipo de rede a ser adotada deverá levar 

em consideração critérios como: custos de implantação e manutenção, 

disponibilidade necessária exigida, tipo de dados que serão transportados (discreto, 

analógico ou ambos) e as necessidades da empresa”. 

Atualmente, os padrões de rede e dispositivos utilizados pelas empresas são 

os transcritos através da Figura 2: 
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Figura 2 - Arquitetura de dispositivos integrados 
Fonte: DAVENPORT, 2002 

 

Observe que existem camadas de dispositivos, separando-os em atuadores e 

sensores, controladores e sistemas de aquisição de dados, e bancos repositórios de 

dados e informações, além do gateway da empresa com a rede externa. (JOAQUIM, 

2006, p. 19). 

Segundo Joaquim (2006, p. 19): 

 

Os argumentos técnicos para a utilização do padrão Ethernet incluem 
flexibilidade para a interligação, facilidade para a integração com os dados 
presentes em níveis hierárquicos superiores (application layers) e migração 
facilitada para redes de maior desempenho em largura de banda. Outros 
motivos para a utilização da rede Ethernet em nível do controle industrial 
são: o aumento da utilização do par de protocolos TCP/IP (HARROLD,1999) 
e (BANZATO, 2001), sua grande aceitação e conseqüentemente sua 
grande base instalada, os custos reduzidos tanto para implementação 
quanto para manutenção, a grande capilaridade da rede e a presença de 
protocolos padronizados pelo comitê IEEE 802.31. 

 

O outro tipo de rede que pode ser analisado em termos de integração são as 

redes baseadas em protocolos de campo (fieldbuses), que são classificadas em dois 
                                                           
1 Norma desenvolvida pela IEEE para Ethernet CSMA/CD baseada em redes de arquitetura local 
(LAN) 
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grandes grupos: Redes Device Bus e Redes Process Bus. Conforme mostra a 

Figura 3: 

 

Figura 3 - Tipos de Protocolos 
Fonte: JOAQUIM (2006 p. 20) 

 

Com base na Figura 3, Joaquim (2006 p. 20) descreve que: 

 

(...) a classificação dos protocolos é baseada na sua função de transmissão 
de tipos de dados no barramento (discreto ou analógico) e função 
desempenhada (rede de dispositivos ou de processos). Também se 
considera o valor qualitativo do dado transmitido (bit ou byte). Com base 
nessas informações, pode-se escolher a rede de campo específica para 
cada necessidade: integração de dados ou informações do processo a ser 
controlado. 

 
 

Segundo o autor em muitas companhias, os sistemas existentes são feitos a 

partir de vários componentes não integrados e partes não identificadas, o que 

dificulta o processo dos sistemas corporativos, principalmente em relação a 

segurança das informações. 
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2.1.2 Utilização do Sistema Corporativo 

 

Quando utiliza-se um sistema corporativo, pretende-se que ele seja seguro, 

quanto as informações nele contidas. Vários estudos vêm sendo desenvolvidos de 

modo que se encontre uma ferramenta de extrema eficiência, quanto a segurança 

das informações. 

Segundo Peixoto (2006) as interligações das empresas através das redes de 

computadores, pessoas e eventos naturais, podem mostrar as vulnerabilidades que 

colocam em risco as informações.   

O autor afirma que é por isso, a necessidade da implantação de processos de 

segurança que resguardem a informação contra essas ameaças. 

Para identificá-las, Peixoto (2006, p. 22) usa alguns conceitos básicos, tais 

como: 

- Ameaça como uma possível causa de um acidente indesejado, que caso se 

materialize pode ocasionar prejuízo à instituição;  

- Ativo é tudo aquilo que tem valor para uma instituição ou pessoa, tais como: 

computadores, softwares, capacidade de fabricar algum produto ou serviço, 

imagem, marca, patente etc.; 

- Vulnerabilidade é a fraqueza ou restrição de um ativo que pode ser atacada 

por uma ou mais ameaças; 

- Risco é a combinação de possibilidade da consolidação de uma ameaça e 

os resultados do impacto causado por este episódio; 

 

Peixoto (2006) classifica as ameaças como sendo:  

- Naturais: decorrem de fenômenos da natureza, tais como: terremotos, 

enchentes, queda de raios etc;  

- Involuntárias: ocorrem devido a acidentes;  

- Voluntárias: quando propositais, de ocorrência humana. 
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Já as vulnerabilidades Peixoto (2006) classifica como:  

- Físicas: tais como estrutura de segurança fora dos padrões exigidos;  

- Naturais: pois os computadores são propensos a sofrerem com variações da 

natureza tais como umidade e temperatura;  

- Hardware: onde todos os equipamentos são sujeitos a falhas, tais como 

fadiga do material;  

- Software: quando mal instalado, por exemplo;  

- Mídias: elas são suscetíveis a falhas devido a diversos motivos, dentre eles 

a radiação eletromagnética;  

- Comunicação: devido a acessos não autorizados ou perda de comunicação;  

- Humanas: tais como o não seguimento das políticas de segurança. 

 

Mediante esse aspecto, Menezes (2006) apresenta em seu estudo uma 

tabela (Tabela 1) produzido pela Modulo Security Solutions S.A na 9ª Pesquisa 

Nacional de Segurança da Informação realizada em outubro de 2003 demonstrando 

algumas ameaças, como: “Funcionários insatisfeitos” e “Vazamento de informações”, 

além de “Divulgação de senhas” e “Acessos indevidos” destacando como as 

principais ameaças para informações dos sistemas corporativos: 
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Vírus 66%  

Funcionários insatisfeitos 53%  

Divulgação de senhas 51%  

Acessos indevidos 49%  

Vazamento de informações   47%  

Fraudes, erros e acidentes 41%  

Hackers 39%  

Falhas na segurança física 37%  

Uso de notebooks 31% 

Fraudes em e-mail 29% 

 
Tabela 1 – Ameaças a segurança das informações 
Fonte: o autor baseado em Menezes (2006) 

 

Segundo Ramiro (2008 p. 8) é através da implantação de diretrizes, normas, 

procedimentos e controles adequados, que se obtém a segurança da informação, 

garantindo a operação da instituição, enfrentando as ameaças que ela está 

propensa e preservando os três princípios básicos (CID): Confidencialidade, 

Integridade e Disponibilidade, mais o não-repúdio e a legalidade, onde: 

 

- Confidencialidade é a garantia de que somente pessoas autorizadas 

previamente possam ter acesso a informação;  

- Integridade é a garantia de que a informação só possa ser alterada por 

pessoa autorizada;  

- Disponibilidade é a garantia de que a informação estará sempre disponível 

quando for necessário o seu acesso;  

- Não-repúdio ou irretratabilidade é a garantia que o autor da ação não poderá 

negar a sua autoria; e,  
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- Legalidade é a garantia que todas as operações serão dentro dos 

procedimentos, normas, diretrizes e legislação vigente. 

 

2.2 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

 Atualmente com o aumento no quadro de informações e a disponibilização 

deles nos sistemas corporativos e ainda em redes como a internet, fazem com que a 

preocupação em relação à segurança das informações aumente significativamente. 

 Segundo o NBSO (2003, p. 83), as informações somente devem ser expostas 

na internet, mediante alguns cuidados básicos: 

 

Instalação: a instalação do sistema deve ser feita a partir de dispositivos de 
armazenamento local1, fora da rede. Além disso, deve ser observada a 
configuração do hardware da máquina, qual o propósito do sistema que está 
sendo instalado e quais serviços estarão disponíveis. Evitar a concentração 
de vários serviços de rede em uma única máquina, isso pode diminuir o 
impacto causado caso o computador possa vir a apresentar problemas; 
[grifo do autor]. 

 

Particionamento: é recomendável dividir o disco em várias partições ao 
invés de uma só. Isso facilita a realização dos backups, caso uma partição 
apresente problemas possivelmente não afetará as demais. Usuários ou 
programas podem encher uma partição e se os programas estiverem em 
outra eles não serão afetados e o sistema não ficará parado. As partições a 
serem criadas dependem de sistema para sistema e não existe uma regra, 
sendo que é recomendável criar partições separadas para dados de 
usuário, logs, arquivos temporários, programas do sistema operacional, 
emails, filas de impressão, entre outros; [grifo do autor]. 

 

Documentação: é importante que toda instalação e configuração realizada 
no sistema seja documentada em forma de um logbook (diário de bordo). A 
existência de um logbook facilita sobremaneira o trabalho do administrador 
da rede, pois nele constará os passos que foram seguidos para 
instalação/configuração de determinado serviço, a versão dos pacotes 
instalados, quais usuários foram criados, o sistema operacional instalado, 
particionamento do(s) disco(s), as portas que ficaram ativas após a 
instalação. A existência deste tipo de documento facilita a recuperação do 
sistema no caso de uma falha. Toda modificação que for realizada, ao ser 
registrada, deve conter a data, o responsável, o motivo e a descrição do que 
foi modificado; [grifo do autor]. 
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Instalação Mínima: instalar o mínimo possível de pacotes e componentes. 
Este mínimo depende do propósito que terá o sistema, por exemplo, uma 
estação de trabalho não precisa ter um servidor web instalado. Serviços não 
utilizados normalmente não são monitorados, e caso haja alguma 
vulnerabilidade ela pode ser explorada por algum atacante, por isso é 
importante que estejam desativados; [grifo do autor]. 

 

Instalação de Correções: após a instalação e configuração do sistema é 
necessário verificar se não existem correções para vulnerabilidades 
encontradas nos programas instalados. Toda atualização do sistema tem 
que ser registrada no logbook e deverá ser realizada toda vez que uma 
nova vulnerabilidade for descoberta. Recomenda-se que o administrador da 
rede verifique a configuração do sistema após a instalação de correções 
para certificar-se que nada foi alterado; [grifo do autor]. 

 

Prevenção de Abuso de Recursos: serviços mal configurados, como por 
exemplo, email e proxies de web podem permitir que usuários externos 
utilizem a rede de forma mal intencionada, abusando dos recursos 
disponíveis. Isso faz com que usuários legítimos fiquem impossibilitados de 
utilizar os serviços. Alguns servidores SMTP vêm com relay aberto, 
permitindo que sejam usados para enviar mensagens de e para qualquer 
rede ou domínio, independente dos endereços envolvidos serem da rede ou 
não o que facilita a prática do spam. A configuração do servidor SMTP deve 
permitir apenas envio de mensagens com endereço de origem local e 
endereço de destino local ou externo; recepção de mensagens com 
endereço de origem local ou externo e endereço de destino local. O 
software que faz proxie de web também pode ser utilizado por usuários 
externos para acessar recursos de forma anônima. 

 

Segundo o manual, um proxie bem configurado é aquele que libera acesso 

somente aos endereços IP de usuários que fazem parte da rede. 

 

2.2.1 Análise dos Riscos 

 

Sêmola (2003 p. 16) diz que “risco é a probabilidade de ameaças explorarem 

vulnerabilidades, provocando perdas de confidencialidade, integridade e/ou 

disponibilidade, causando, possivelmente, impactos nos negócios”.   

Segundo Peixoto (2006) analisar um risco é avaliar ameaças e 

vulnerabilidades.  

Ramiro (2008, p. 9) acrescenta que: “(...) o primeiro passo na confecção e 

gestão de um programa de segurança é a identificação de ameaças e riscos mais 

significantes, pois isto permitirá determinar os trabalhos necessários para minimizá-

los”. 



20 

 

Segundo Ramiro, posterior a esse passo inicial, “os riscos precisam ser 

qualificados para que sejam classificados de acordo com a aceitação dos riscos e 

dos objetivos da instituição”.   

O autor, esclarece ainda que estas são apenas algumas das atividades de 

tantas outras de gerenciamento de riscos, tais como: implementar políticas 

apropriadas e controles relacionados, promover a conscientização das medidas 

adotadas, monitorar e avaliar as políticas e seus controles efetivos. 

Ramiro (2008, p. 9) salienta ainda que os riscos e ameaças mudam com o 

tempo, e por isso, é necessário que a instituição faça uma reavaliação periódica 

para rever as políticas e controles adotados. 

De acordo com Ramiro (2008, p. 9-10), as etapas para se avaliar os riscos de 

uma operação, são:   

 

- Conhecer as ameaças com potencial para causar prejuízos, tais como: 

invasões, roubos, colaboradores desleais, ataques externos e eventos da 

natureza;   

- Verificar a probabilidade da ocorrência destas ameaças segundo o histórico 

dos eventos e sensibilidade das pessoas envolvidas no processo;   

- Quantificar o valor do prejuízo caso a ameaça venha a se concretizar, 

determinando assim os ativos mais significativos;   

- Verificar a despesa necessária para reduzir ou eliminar o risco;   

- Registrar os resultados dos levantamentos anteriores e fazer os planos de 

ação. 

 

Segundo Ramiro (2008 p. 10): 

 
A análise de riscos é fundamental para se identificar os riscos e ameaças 
que os sistemas de tecnologia da informação e comunicação e os seus 
ativos estão sujeitos, com o objetivo de identificar e escolher as 
contramedidas necessárias. 
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O autor classifica os riscos como sendo:  

 

- Alto: onde contramedidas são executadas imediatamente para se evitá-lo;  

- Médio, requerendo a implantação de contramedidas em médio prazo;  

- Baixo, onde as contramedidas podem ser aplicadas em longo prazo ou nem 

mesmo implantadas. 

 

Já as ameaças podem ser qualificadas como:  

 

- Alta, onde há um histórico de ocorrências expressivo e pode ocorrer a 

qualquer momento;  

- Média, onde existe algum histórico e por isso uma probabilidade razoável de 

ocorrer novamente;  

- Baixa, não havendo histórico e quase improvável que venha ocorrer. 

 

No entanto, Alves (2006 p. 8) afirma que:  

 

(...) o tratamento contínuo do risco é de fundamental importância para que 
as empresas obtenham informações mais precisas quanto aos pontos 
fracos dos seus sistemas, pessoas, ambiente etc., e possam tratá-los de 
acordo com os melhores critérios definidos de acordo com o perfil da 
organização. 
 

 

A identificação e análise dos riscos e ameaças é extremamente necessário, 

para que os sistemas corporativos obtenham maior segurança e eficiência. 
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2.2.2 Políticas de Segurança da Informação - PSI 

 

Lemos (2001 p.11) descreve a PSI como: 

  

Normas que definem as melhores práticas para o manuseio, 
armazenamento, transporte e descarte das informações, sendo uma 
ferramenta para a prevenção e proteção da informação, de forma a 
restringir acessos e salva-guardar a sua manipulação por pessoas não 
autorizadas. 
 
 

Segundo Sêmola (2003 p. 8) a PSI (Política de Segurança da Informação): 

“estabelece padrões, responsabilidades e critérios para o manuseio, 

armazenamento, transporte e descarte das informações dentro do nível de 

segurança estabelecido sob medida pela e para a empresa”. 

 

De acordo com Ramos (2006 p. 18) escreveu que:  

 

A Política de Segurança da Informação de uma organização é um conjunto 

de documentos que descreve quais são os objetivos que todas as 

atividades ligadas a Segurança da Informação (SI) devem trabalhar para 

atingir (...) essa politica resume os princípios de SI que a organização 

reconhece como sendo relevantes e que devem estar presentes no dia-a-

dia de suas atividades. 

 

Ramiro (2008, p. 11), entretanto, destaca algumas etapas que devem ser 

seguidas para a confecção da política de segurança: 

 

- Escrever um esboço da política, procurando fazer um documento com foco 

nos processos de negócio e não na tecnologia, mostrando quais as 

operações estão em risco;  

- Apresentar o esboço à diretoria objetivando conseguir o engajamento da 

direção sendo este apoio fundamental para o seu sucesso;  
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- Criar um comitê de PSI formado por pessoas de setores distintos da 

instituição interessadas na implantação de uma boa política de segurança.  O 

comitê terá a função de escrever as diretrizes e normas da PSI;  

- Divulgar a política para todos da organização e aqueles que interagem com 

ela, os chamados stakeholders, sendo interessante que as pessoas tenham 

conhecimento daquilo que precisam saber para se ter um ambiente seguro 

(informação certa para a pessoa certa);  

- Levar a política a sério tal como se faz com as leis, pois uma boa política 

deve prever advertências e punições para quem não a cumprir, assim como 

premiação para quem a cumprir com afinco;  

- Aceitar sugestões é sempre uma boa prática, pois as pessoas que 

trabalham com os procedimentos são as mais indicadas para avaliá-los no 

dia-a-dia;  

- Reavaliar periodicamente a política e suas emendas, pois as instituições são 

dinâmicas e todos os procedimentos devem ser revistos pelo menos uma vez 

ao ano;   

- Refazer todo o processo após a reavaliação realizada na etapa anterior. 

 

Ramiro (2008, p. 12) descreve que segurança é uma questão que está 

relacionada principalmente a pessoas, mais do que aspectos físicos ou tecnológicos.  

(...) primordial que existam procedimentos que se preocupem com atenção 
das pessoas que acessam as informações da instituição. A quebra do sigilo 
das informações por empregados ou terceirizados é um dos maiores riscos 
para a segurança da informação, podendo ocorrer intencionalmente ou não.  
É aconselhável que sejam feitos acordos de confidencialidade das 
informações acessadas tanto por pessoas internas da organização como 
pelas externas.  

 

De acordo com o autor estes acordos precisam estar conforme a legislação 

aplicável permitindo que no caso de violação destes acordos o Judiciário venha a 

ser acionada. 

Segundo Wadlow (2000), uma Política de Segurança deve ser pró-ativa, onde 

os agentes envolvidos estejam atentos a possíveis brechas na segurança e que seja 
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possível corrigi-la o mais rápido possível, e não reativa, onde se espera acontecer 

para depois procurar resolver os possíveis danos causados. 

A Política de Segurança deve ser o mais abrangente possível, mas não entrar 

em detalhes técnicos porque o intuito é fazer com que ela seja entendida por todos e 

principalmente aceita, desde o nível de usuários até o nível gerencial da 

organização. (WANDERLEY, 2005, p. 11). 

 

Segundo Wanderley (2005, p. 12): 

 
Uma Política de Segurança tem por princípio informar aos funcionários da 

organização de uma forma geral, suas obrigações para proteção da 

tecnologia e acesso às informações bem como oferecer os requisitos 

mínimos necessários para aquisição de equipamentos (hardware) e 

programas de usuário (software aplicativo e utilitário). 

 

 

Wanderley (2005, p. 12) afirma ainda que a Política de Segurança fornece 

subsídios ao administrador para que ele possa avaliar os possíveis riscos envolvidos 

no processo, dentre eles: 

 
Serviços oferecidos aos usuários: cada serviço apresenta seu próprio risco, 
por isso, o administrador deve avaliar sua necessidade. Serviços que não 
forem utilizados não devem ser instalados. [grifo nosso]. 
 
Facilidade de uso: sistemas mais fáceis de usar dão ao usuário acesso total 
e irrestrito às informações. No mínimo, seria necessário exigir de cada 
usuário uma senha. Em geral, comodidade costuma ser inversamente 
proporcional à segurança. [grifo nosso]. 
 
Perda de informações: perda de dados (os dados da organização podem 
ser corrompidos ou excluídos), violação de privacidade (informações podem 
ser lidas por pessoas não autorizadas) e perda de serviços (usuários não 
conseguem acessar seus e-mails). [grifo nosso]. 

 

A perda das informações geralmente está ligada à ameaças conforme se 

especifica no capítulo a seguir. 
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2.2.2.1 Ameaças aos Sistemas de Informação 

 

Segundo Wanderley (2005, p. 8): 

 

Dado a grande importância que a informática tem hoje dentro das 
organizações pode-se dizer que ela se tornou um instrumento essencial 
para a realização dos trabalhos de maneira mais rápida, fácil e eficiente. E o 
principal responsável por isso são as redes que tem por finalidade interligar 
os computadores com o objetivo de compartilhar recursos. 

 

Porém, essas informações, são expostas a algumas ameaças, presentes 

principalmente nas redes corporativas, tais como: 

 

- Hackers: termo utilizado para identificar quem realiza ataques em um 

sistema computacional. Porém é preciso dizer que existem diversas 

ramificações, sendo o termo hacker melhor empregado àqueles que são 

especialistas em computação (fanáticos) que gostam de mostrar seu poder de 

conhecimento invadindo sistemas. (UCHÔA; ALVES, 2002 apud 

WARDERLEY, 2005, p. 9). 

 

Nessa mesma linha, existem ainda os crackers: elementos que invadem 

sistemas para roubar informações e causar danos às vítimas. 

 

- Código Malicioso: software criado com finalidade de destruir dados sem a 

intenção do usuário. Podemos mencionar como sendo códigos maliciosos 

(WANDERLEY, 2005, p. 9): 

 

Vírus: é um programa capaz de infectar programas e arquivos em um 
computador. Diversos problemas podem ocorrer desde travamentos na 
máquina à perda total dos dados do usuário. Existem vários tipos de vírus, 
como por exemplo: vírus de boot, vírus de arquivo, vírus de macro, vírus de 
e-mail. 
 
Vermes (worm): é um programa capaz de se propagar automaticamente 
através de redes, enviando cópias de si mesmo de computador para 
computador. Diferente dos vírus, os worms não necessitam ser executados 
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para se propagarem. Sua propagação se dá através da exploração de 
vulnerabilidades existentes ou falhas existentes na configuração de software 
instalados em computadores. 
 
Cavalo de Tróia (Trojan Horse): é um programa que além de executar 
funções para as quais foi projetado, também executam outras funções 
normalmente maliciosas e sem conhecimento do usuário. Algumas de suas 
funções são: alteração ou destruição de arquivos, furtos de senhas e outras 
informações como números de cartões de crédito e inclusão de backdoors 
para permitir que o atacante tenha controle sobre o computador. 

 

O autor recomenda, para mais informações sobre tipos de códigos a leitura de 

Uchôa (2003), NBSO (2003) e Cronkhite; Mccullough (2001). 

 

- Backdoors: é um programa que permite ao invasor retornar a um 

computador comprometido sem ser notado e sem ter que recorrer às técnicas 

de invasão. A forma usual de inclusão de um backdoor consiste na adição de 

um novo serviço ou substituição de um determinado serviço por uma versão 

alterada, normalmente incluindo recursos que permitam acesso remoto 

(através da Internet). (WANDERLEY, 2005, p. 9). 

 

- Negação de Serviços (DOS): nos ataques de negação de serviço o atacante 

utiliza-se de um computador para tirar de operação um serviço ou computador 

conectado à Internet. Por exemplo, tirar serviços importantes de um provedor 

do ar, impossibilitando o acesso dos usuários às suas caixas de correio no 

servidor de e-mail ou ao servidor web. (SCHETINA; GREEN; CARLSON, 

2002 apud WANDERLEY 2005, p 9). 

 

- Engenharia Social: o termo utilizado para descrever um método de ataque, 

onde alguém faz uso da persuasão, muitas vezes abusando da ingenuidade 

ou confiança do usuário, para obter informações que podem ser utilizadas 

para ter acesso não autorizado a computadores ou informações. 

(WANDERLEY, 2005, p. 10). 
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Devido a tantas ameaças, é que a política de segurança, acaba sendo 

necessária para todos os sistemas corporativos, procurando buscar soluções 

eficientes de proteção, garantindo a confiabilidade das informações, de modo a 

proteger todas as redes de usuários, possibilitando que os dados e informações 

contidas ali, sejam intocáveis por qualquer ameaça, como estas especificadas 

anteriormente. 

 

(...) a segurança das informações ou segurança de redes deve estar além 
da proteção contra “hackers” ou outras ameaças, ela deve ser considerada 
algo que permita que as organizações busquem lucros, ou melhor dizendo, 
que seja o elemento habilitador dos negócios da organização. Pesquisas 
comprovam que muitas pessoas já deixaram de realizar uma compra via 
Internet por não confiarem na segurança de um site, e para empresas que 
vivem do comércio eletrônico isso pode ser o fim de seus negócios (GEUS; 
NAKAMURA, 2003 p. 43). 

 

A segurança torna-se inevitável e um processo rigoroso, exigido por todo e 

qualquer sistema corporativo. 

 

2.2.2.2 Características Essenciais à Política de Segurança 

 

De acordo com Geus e Nakamura (2003 p. 56), algumas orientações devem 

ser obedecidas na elaboração de uma boa Política de Segurança, sendo:  

 

- A política deve representar o pensamento da organização e ter o apoio de 

todos;  

- Nesse documento não devem conter definições técnicas, também não deve 

ser um manual de implementações, pelo contrário, deve ser simples o 

bastante para que todos possam entender e utilizar;  

- A responsabilidade de cada membro envolvido, inclusive a do gestor da 

política, deve ser defina;  

- Adoção de medidas disciplinares caso ocorra o descumprimento da política;  

- Avaliação dos custos para implementação de tal política;  
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- Avaliação de serviços que são estritamente necessários, aquilo que não for 

expressamente permitido será proibido. 

 

Segundo Wanderley (2005, p. 13) outro ponto a se levar em consideração é 

sobre os aspectos humanos: 

 

Todo investimento em segurança pode se perder se o usuário não estiver 
preparado para seguir as normas da política. De nada adianta senhas 
difíceis se elas estão afixadas ao teclado servindo como lembrete. Seria 
importante que todo usuário fosse conscientizado da importância da 
segurança através de um treinamento, o que minimizaria as chances de 
falhas no processo e também possíveis ataques que usam a engenharia 
social. 

 

Conforme o autor é importante que a política também abranja questões sobre 

a segurança física: 

“É preciso proibir o acesso aos equipamentos por parte de pessoas não 

autorizadas. Outro fator que pode ocorrer é catástrofes naturais, por isso, é de 

fundamental importância que o plano de contingência faça parte da Política de 

Segurança”. (WANDERLEY, 2005, p. 13). 

 

As atividades envolvidas no processo de segurança devem ser constantes 
como o processo de cuidar de um jardim, caso contrário a grama toma 
conta. A implantação, manutenção e cumprimento da política dar-se-á 
através das pessoas envolvidas, caso não haja dedicação por parte de 
todos nada adiantará o investimento realizado. 
 

 

Como nota-se a segurança é fundamental para o bom andamento dos 

processos.  

Vê-se que todo procedimento de segurança, é algo de extrema urgência e 

necessidade a todo e qualquer sistema corporativo de modo que implica na garantia 

das informações, expostas ao sistemas. 
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2.2.2.3 Princípios de uma Política de Segurança 

 

Segundo Wanderley (2005) quando comentasse a respeito da segurança 

computacional alguns elementos devem ser considerados, denominados 

paradigmas básicos para composição de uma Política de Segurança, tais como 

(WANDERLEY, 2005, p. 13): 

 

Integridade: condição na qual a informação é protegida contra modificações 
não autorizadas, ou seja, garantir que o que está sendo acessado é idêntico 
ao que foi armazenado;  
 
Confidencialidade: fazer com que as informações não sejam 
disponibilizadas sem autorização do proprietário, ou seja, garantir que os 
dados só sejam acessados por quem é de direito, protegendo assim a 
privacidade dos usuários e dos dados;  
 
Disponibilidade: característica relacionada diretamente a possibilidade de 
acesso às informações por parte daqueles que necessitam para a 
realização de suas atividades;  
 
Confiança: garantir que os dados armazenados estarão disponíveis quando 
necessários e que o mecanismo de backup seja utilizado com eficiência 
para que as informações sejam recuperadas com facilidade. 

 

O autor destaca ainda que em toda política deva estar inclusos componentes 

que irão definir os direitos e privilégios de cada usuário, definindo assim uma linha 

de conduta a ser seguida. 

 

2.3 SEGURANÇA FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS 

 

Segundo Caruso e Steffen (1999), é a política de segurança física quem vai 

ditar as normas de acesso físico, normas para garantir a integridade física dos dados 

e dos equipamentos, infra-estrutura das instalações e um plano de contingência. 

Segundo Wanderley (2005, p. 14): 

 

Informações são os bens mais preciosos de uma organização, por isso é 
como se o local onde estão armazenadas parecesse com um caixa-forte 
cercado de medidas para impedir acesso de pessoas estranhas ao 
ambiente. O porque de tais medidas é que estas informações têm o poder 
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de promover o crescimento da organização gerando mais dinheiro e 
lucratividade. 

 

No entanto, percebe-se no decorrer das experiências, que a segurança física, 

não recebe total importância dos usuários e profissionais de informática, deixando 

de lado sua necessidade e colocando em risco a vida das informações contidas nos 

sistemas corporativos. 

Em relação a essa falta de preocupação, Wanderley (2005, p. 14) cita um 

exemplo ocorrido aqui mesmo no Brasil, note: 

 

(...) foi o que aconteceu em 2001, quando o CPD do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins pegou fogo, sendo o autor deste trabalho testemunha 
do ocorrido. Naquela ocasião todos os conceitos de segurança física não 
foram observados. A começar pelo ar condicionado que não funcionava e 
por ser um Estado no qual faz muito calor os funcionários traziam 
ventiladores para o centro de informática. No dia do incidente alguns no-
breaks e baterias foram entregues e pelo avançado da hora os auxiliares de 
serviços gerais já haviam ido embora. Então todos os equipamentos que 
foram recebidos ficaram depositados no CPD próximo de um dos 
ventiladores, aguardando que no dia seguinte fossem transportados para o 
local apropriado. Só que uma fatalidade já se anunciava, uma vez que esse 
ventilador que ficara próximo do material recebido estava apresentando 
defeito, às vezes sem mais nem menos ele parava de funcionar e 
permanecia ligado. Após todo material ser acomodado todos foram embora 
e não perceberam que o ventilador que estava parado permanecia ligado o 
que acabou por gerar super aquecimento no aparelho. Devido ao super 
aquecimento as partes plásticas do ventilador foram derretendo e pingando 
sobre as baterias no centro da sala. Com isso, todo material estocado se 
incendiou, causando um estrago muito grande. Como conseqüência, o setor 
de informática ficou parado por 30 dias, paralisando assim toda a 
movimentação de processos do órgão. 

 

Fatalidades como esta mencionada pelo autor, de fato, trazem a importância 

de um ambiente seguro e a necessidade da segurança física, para o bem das 

informações. 

Segundo o autor depois disso algumas mudanças aconteceram, mas muito 

tímidas e a preocupação com a segurança sempre relegada a segundo plano, talvez 

porque a falta de cultura dos diretores e magistrados ou a “falta de verbas” do Poder 

Judiciário impediam que profundas mudanças acontecessem. (WANDERLEY, 2005, 

p. 14). 



31 

 

Wanderley (2005, p. 15) menciona ainda que outras ameaças também  

afetam os centros de informática e podem ocorrer quase todos os dias, como por 

exemplo: 

 

a) Funcionários que manipulam incorretamente equipamentos;  
b) Cópias de segurança mal feitas e local de armazenamento de tais 
fitas inapropriado. Isso se evidencia porque nem sempre são feitos testes 
para restauração dos backups e quando realmente precisa, verifica-se que 
algo saiu errado, ou porque o funcionário responsável não executou a tarefa 
corretamente ou por problema na mídia. Foi o que aconteceu no exemplo 
citado anteriormente;  
c) Sobrecarga do circuito de energia pelo acréscimo de equipamentos 
não previstos;  
d) Faltas constantes de energia, o que pode ser ocasionado pelas 
condições meteorológicas. Por isso, é importante sempre ter uma fonte de 
energia alternativa;  
e) Roubo;  
f) E por último, as catástrofes naturais. 

 

Para que essa segurança, portanto, venha a ser oferecida aos sistemas 

corporativos, é necessário que algumas medidas venham a ser tomadas, de modo a 

interromper o processo de ameaças físicas citada anteriormente: 

A primeira providencia mencionada pela maioria dos autores, é a localização 

do CPD - Centro de Processamento de Dados, que por ser uma área sensível, de 

fundamental importância para a organização deve ficar em um local livre de qualquer 

fator de risco evitando a proximidade com algumas áreas, como cita Caruso; Steffen 

(1999, p. 18): 

- Depósitos de materiais combustíveis ou explosivos;  

- Terrenos abaixo do nível de rios, lagos e quaisquer locais sujeitos a 

inundação;  

- Tubulações destinadas a transportar qualquer tipo de líquidos ou gases;  

- Locais sujeitos a alta incidência de descargas atmosféricas;  

- Local sujeito a vibrações ou impactos de alta intensidade, como por 

exemplo, rodovias, vias públicas de trânsito intenso, ferrovias e metrô;  

- Local com alto nível de poluição atmosférica, que ofereça riscos de corrosão 

de equipamentos e de mídias magnéticas;  
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- Antenas de transmissão de rádio, TV, microondas, telefonia celular e de 

comunicações em geral (sujeitas a interferência de radiofreqüência);  

- Estações de energia elétrica e linhas de transmissão de alta tensão (sujeitas 

a interferência eletromagnéticas). 

Segundo Wanderley (2005, p. 15): 

 

De uma maneira geral os CPD’s têm passado por uma evolução, estão 
deixando de ser aquele lugar que era aberto à visitação de pessoas, ou 
seja, toda vez que a empresa ia ser apresentada a alguém o primeiro setor 
visitado era o centro de informática, talvez para mostrar o grau de 
informatização. 

 

Isso significa que muitas empresas já percebem a importância da segurança 

física, para suas informações, especialmente aquelas mais sigilosas para a 

organização. 

Entretanto, Wanderley (2005, p. 16) alerta que independente do local a ser 

construído o CPD algumas normas de segurança jamais deverão ser esquecidas, 

tais como: 

 

a) Materiais resistentes ao fogo;  
b) Tubulações de água e esgoto não devem passar pela sala de 
equipamentos de informática;  
c) As condições do ambiente devem ser adequadas, como por exemplo: 
climatização, condicionamento de ar, proteção dos dutos de ventilação, 
umidificação, aterramento adequado, piso falso para que os cabos de força 
e lógica não fiquem espalhados pela sala evitando assim, em casos de 
incêndio, a propagação do fogo e de gases. 

 

Como segunda providencia, os autores mencionam a segurança contra o 

fogo.  Segundo Wanderley (2005, p. 17): 

 

Todas as instalações de uma empresa, principalmente seu centro de 
informática, devem utilizar mobiliário e equipamentos fabricados com 
materiais incombustíveis para minimizar os riscos de um eventual incêndio. 
Na hipótese de ocorrência de um incêndio, as instalações devem ser 
pensadas de forma que as chamas não se propaguem facilmente. 
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O autor menciona ainda que: 

 

Em relação a localização das áreas de processamento de informação, é 

importante que elas estejam isoladas das outras áreas, até mesmo podendo 

ficar em edifícios separados. É importante também que os materiais 

utilizados na construção do edifício apresentem um baixo índice de 

combustibilidade e que suas divisórias apresentem no mínimo, uma 

resistência de 30 minutos ao fogo. (WANDERLEY, 2005, p. 17). 

 

Wanderley (2005, p. 20) fala ainda sobre os equipamentos contra incêndio, 

que devem ser utilizados pelas empresas: 

 

Os equipamentos mais utilizados no combate a incêndios em áreas 
sensíveis de uma empresa são os extintores, hidrantes e sprinklers 
(chuveiros automáticos). Só que nas instalações dos centros de informática 
é conveniente que métodos de extinção que utilizem água (por conduzir 
eletricidade) não sejam utilizados. 

 

O autor menciona ainda algumas características destes equipamentos, sendo: 

 

Extintores: são destinados ao combate de pequenos focos, quando o 
incêndio está na fase inicial. Devem ficar em local que permita fácil 
visualização (devem estar bem sinalizados) e livres de obstáculos para não 
dificultar o acesso aos mesmos. [grifo nosso]. 
 
Sprinklers: sistema automático de combate ao fogo por meio de água. Eles 
são instalados em vários pontos do forro e são conectados a tubulações 
provenientes do reservatório de água. Assim que a temperatura do 
ambiente aumenta uma espécie de gatilho é disparado liberando a água. 
[grifo nosso] (WANDERLEY, 2005, p.20). 

 

De acordo com Caruso; Steffen (1999) é recomendável que nos centros de 

informática se utilizem sistemas à base de gás, como o CO2. Conforme mostra 

Tabela 2: 
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Tabela 2 - Classes de incêndio e seus agentes extintores 
Fonte: Caruso; Steffen, (1999) 

 

Outro ponto, importante na segurança física, é a climatização. Onde segundo 

Wanderley (2005, p. 21) em ambientes destinados para processamento de dados é 

preciso que haja uma preocupação com o sistema de condicionamento de ar, pois 

ele é vital para o pleno funcionamento dos equipamentos de informática. 

 

O dimensionamento do sistema de climatização deve ser feito de acordo 
com o ambiente, ou seja, de acordo com o número de equipamentos, 
pessoas e lâmpadas utilizadas no recinto. É preferível que se use lâmpadas 
fluorescentes ao invés das incandescentes, pois estas geram mais calor 
conseqüentemente gerará um maior consumo de energia para resfriar o 
local. 

 

Ainda de acordo com Wanderley (2005, p. 21) a manutenção da temperatura, 

umidade, taxa de poeira e gases dentro de um certo limite vai possibilitar a 

estabilidade no funcionamento dos equipamentos de informática, eliminação da 

eletricidade estática e mais conforto para todos que ali trabalham. 

Outro fator de risco, que deve ser considerado na segurança física, são as 

instalações elétricas, que segundo Wanderley (2005) são as que mais podem 

prejudicar as informações. 
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Segundo o autor a energia elétrica é o combustível indispensável para que 

qualquer organização entre em operação, pois desde uma simples lâmpada a um 

computador todos necessitam da eletricidade. Por isso, Wanderley (2005, p. 22) 

menciona a importância dos no-breaks, conforme segue: 

 

(...) os no-breaks são a fonte de energia alternativa mais utilizada. Eles 
garantem o fornecimento de energia quando ocorrem falhas na rede 
elétrica, tendo sua autonomia variando de uns poucos minutos, suficientes 
para que os usuários salvem seus trabalhos e desliguem o computador, até 
algumas horas (...) além de garantir a continuidade do fornecimento de 
energia, podem também funcionar como estabilizadores de tensão 
corrigindo as variações de voltagem e mantendo-a em níveis apropriados 
para o uso dos equipamentos de informática. Além disso, alguns deles têm 
uma interface para comunicação com o computador, o que automatiza o 
processo de salvamento dos arquivos e promove o desligamento da 
máquina com segurança, sem o risco de danificar, por exemplo, o disco 
rígido. 

 

Segundo Wanderley (2005, p. 22): 

 

Interface para comunicação é muito indicado para os servidores de rede, 
pois passa a não depender da ação do operador e permite que 
determinados procedimentos sejam programados até o restabelecimento da 
energia elétrica e caso não aconteça, iniciar o processo de desligamento 
antes que as baterias se esgotem. 

 

Para essa segurança, no entanto, é indicado ainda que aterramentos elétricos 

venham a ser efetuados no local, evitando danos maiores. 

O último fator tratado pelos autores, em relação a segurança física, é o 

controle de acesso físico: 

 

O controle de acesso físico aos centros de informática está relacionado à 
permissão ou não para adentrar as instalações. O acesso físico pode ser 
menos sujeito a riscos do que o acesso lógico às informações, mas pode 
ser considerado ao menos mais complicado, uma vez que depende muito 
da intervenção humana (...) tem como requisito básico a identificação de 
cada pessoa para que ela possa permanecer no ambiente. Tal identificação 
exige das pessoas um tipo de documento que pode ser uma identificação 
funcional e uma senha que após digitada é conferida por um computador 
que estando correta permitirá acesso. Utilizando-se de mais sofisticação, 
algumas organizações fazem o reconhecimento através de impressão 
digital, timbre de voz e padrão retínico. (WANDERLEY, 2005, p. 23). 
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Segundo Wanderley (2005, p. 23) para realização desta tarefa, a de identificar 

cada pessoa, alguns métodos de bloqueio podem ser implementados: 

 

Desde o mais simples onde uma pessoa em uma portaria confere 
documentos e permite ou não o acesso, até métodos automatizados onde 
não há a intervenção humana e cada um usa sua identidade digital 
conforme técnicas citadas no final do parágrafo anterior (...) deve-se levar 
em conta também o acesso de equipamentos aos centros de 
processamento de dados. 

 

Com tudo isso, nota-se que independente do tipo ou tamanho da empresa, 

todas são dependentes de segurança física, para que suas informações venham a 

estar realmente protegidas. 

 

 

2.4 SEGURANÇA DOS MEIOS DE ARMAZENAMENTO 

 

Segundo Caruso e Steffen (1999), as mídias, de uma forma geral, estão 

sujeitas às condições do ambiente, principalmente calor e poluição, destacando 

como riscos: temperatura, umidade, poeira, campos eletromagnéticos e choques 

mecânicos. 

Segundo Wanderley (2005, p. 25) outro fator de risco que poderia levar à 

perda dos dados contidos nos meios de armazenamento seria a proximidade com 

objetos imantados ou campos magnéticos (como os gerados por aparelhos 

telefônicos). 

Por isso, o NBSO (2003), recomenda que os meios de armazenamento sejam 

guardados em locais climatizados e livres de poeira, orientando ainda sobre o meio 

para proteção dos dados de um computador, mais utilizado pelas empresas, como: a 

realização de backups. 
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2.4.1 Backups – Segurança Operacional  
 
 

São as chamadas cópias de segurança, daqueles dados encontrados em um 

computador. 

Segundo NBSO (2003), essas cópias não são importantes somente para 

garantir a recuperação dos dados em caso de perda, mas também para minimizar as 

conseqüências de uma infecção por vírus e de uma invasão. 

Essas cópias devem ser realizadas periodicamente, podendo ser: 

diariamente, semanalmente ou mensalmente, de acordo com a necessidade da 

empresa. 

É importante que as empresas que utilizam grande quantidade de 

informações diárias, venham a realizar o backup, diariamente, evitando perdas 

significativas. 

Note que o NBSO (2003), alerta para que somente informações de total 

confiança do usuário devem fazer parte dos backups e somente programas e 

arquivos criados pelo próprio usuário e nada de arquivos de sistemas operacionais e 

de instalação de software, pois os mesmos podem ter sido trocados por versões 

maliciosas. 

O NBSO (2003) orienta ainda que o tipo de mídia adotada para a realização 

de cópias de segurança é de fundamental importância, pois isto influenciará na vida 

útil que a cópia deve ter. 

De acordo com Wanderley (2005, p. 27) os backups podem conter 

informações vitais para a empresa o que torna necessário armazenar os dados em 

um formato criptografado. 

No entanto, Caruso e Steffen (1999), destacam que dependendo da 

utilização, é recomendável manter um equipamento de reserva, em caso de 

problemas com o principal, conforme será evidenciado no próximo tópico. 
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2.5 SEGURANÇA DOS MICRO-COMPUTADORES 

 

São nos computadores que os dados são armazenados. Por isso o NBSO 

(2003), destaca que é importante que os computadores utilizados na empresa 

estejam protegidos para evitar que dados pessoais (como senhas, números de 

cartão de crédito) e comerciais (informações financeiras) sejam interceptadas por 

alguém. 

Segundo Wanderley (2005, p. 28) uma forma de proteger os 

microcomputadores contra vírus e possíveis invasões é ter, no mínimo, um programa 

anti-vírus instalado em cada máquina.  

Desde que esse seja atualizado com freqüência, pois sem a atualização, os 

antivírus não realização a operação eficientemente. 

Segundo Uchôa (2003) a maior parte das invasões ocorrem em máquinas que 

não são atualizadas com freqüência e alerta ainda para integridade física do 

equipamento “de nada adianta senhas de BIOS ou ultra-elaboradas, se qualquer 

funcionário recém demitido pode roubar o HD do servidor para vender ao 

concorrente” (UCHÔA, 2003, p. 24). 

Caruso e Steffen (1999 p. 53), no entanto, alertam para instalação de 

programas, destacando alguns procedimentos básicos em relação ao manuseio: 

 

- Os equipamentos devem ser protegidos contra a incidência de raios solares; 

- Os equipamentos deverão ser desligados corretamente. Comandos 

específicos para este fim devem ser utilizados para que o disco rígido não 

seja danificado; 

- Proximidade com comida, bebida e fumaça de cigarro deve ser evitada; 

- Não remanejar ou movimentar o equipamento enquanto ele estiver ligado; 

- Evitar vibrações na mesa na qual o computador se encontra. É importante 

que equipamentos como impressoras estejam em outro móvel; 

- Executar uma manutenção preventiva no equipamento; 

- Utilizar sempre um estabilizador de tensão ou no-break; 
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- E, todas as tomadas devem ter aterramento. 

 

Com essas dicas, nota-se uma eventual preocupação em relação aos 

cuidados físicos, para que as informações não venham a ser perdidas, por descuido 

do próprio usuário. 

 

2.6 EDUCAÇÃO DO USUÁRIO PARA APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO - SENHAS 

 

Segundo NBSO (2002), a maioria dos problemas que afetam a segurança da 

rede interna da organização são causados pelos próprios funcionários que 

desconhecem conceitos básicos de segurança. 

De acordo com Wanderley (2005, p. 32) é importante que na organização 

exista um canal de comunicação com os usuários informando-os sobre questões 

relevantes à segurança, como: 

 

- O surgimento de um novo vírus e sua forma de infecção; 

- A maneira correta de configurar o cliente de email2; 

- A maneira mais correta e eficiente de se escolher uma senha; 

- Prevenir o usuário contra técnicas de Engenharia Social, etc. 

 

Outra questão relacionada ao usuário dos sistemas, está relacionado ás 

senhas de acesso. 

Geus & Nakamura (2003 p. 14), as senhas são utilizadas para autenticação 

de usuários e são consideradas necessárias como um meio de proteção. 

Os autores destacam que uma política de senhas pode auxiliar o usuário na 

escolha de seu password, o que aumenta o nível de segurança de toda organização. 
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No entanto, uma senha já nos dá a importância em relação a segurança, por 

isso, deve ser bem definida, de modo que não seja de fácil identificação pelos outros 

usuários. 

Segundo NBSO (2003, p. 91), algumas regras devem ser seguidas para 

elaboração de uma senha, tais como: 

 

- Jamais utilizar palavras que fazem parte de dicionários, pois existe software 

que tenta descobrir senhas combinando e testando palavras em diversos 

idiomas; 

- Uma boa senha é aquela que tem pelo menos oito caracteres e que não 

sejam somente letras ou números. Deve-se combinar letras maiúsculas e 

minúsculas, números e caracteres especiais. Uma boa senha seria pegar a 

letra inicial de cada palavra em uma frase. (por exemplo “Joana é o amor da 

minha vida, com ela temos dois filhos”, a senha ficaria Jamvcet2f). 

- Nunca usar a mesma senha para acessar a caixa de email, a conta 

bancária, o cartão de crédito, ou seja, deve-se escolher uma senha distinta 

para cada local onde for empregá-la; 

- As senhas devem ser trocadas regularmente, evitando períodos muito 

longos. 

 

No entanto, alguns hackers utilizam sistemas de cópia e leitura de senhas. 

Para evitar esse tipo de ataque, Geus e Nakamura (2003 p. 21), orientam sobre as 

medidas que podem ser tomadas na configuração de um sistema baseado em 

senhas: 

 

- O usuário deve redefinir sua senha pelo menos a cada dois meses; 

- Para que o usuário tenha certeza de que sua conta não foi acessada por 

estranhos é necessário que informações sobre o último acesso, como o 

tempo de duração, data/hora e origem estejam disponíveis; 

- O bloqueio da senha deve ocorrer quando um número limitado de tentativas 

sem sucesso ocorrer; 
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- A transmissão da senha deve ocorrer de modo cifrado; 

- Cabe ao usuário manter o sigilo de sua senha evitando o uso indevido. Um 

treinamento a respeito de algumas atitudes básicas para manter um nível 

aceitável de segurança deve ser ministrado para os usuários. 

 
 

2.6.1 Firewall e Proxy  

 

Segundo Uchôa (2003 p. 106), um firewall é uma ferramenta de software ou 

hardware situado entre uma rede interna e uma externa que tem por função filtrar 

pacotes e impedir o acesso externo a determinados serviços da rede. 

De acordo com Wanderley (2005, p. 37) apesar de um firewall implementar 

segurança por controle de acesso e ser uma poderosa ferramenta para prevenir 

ataques externos, ele não deve ser a única forma de defesa porque não é infalível. 

Segundo NBSO (2002 p.91), é recomendável que os servidores acessíveis 

externamente (WEB, FTP, EMAIL, etc) estejam em uma sub-rede separada das 

demais e de acesso restrito, conhecido como DMZ (zona desmilitarizada). 

Outro serviço em destaque é o proxy, que segundo Uchôa (2003) “é um 

software que atua como ponto entre duas redes, controlando o tráfego de acordo 

com seu conteúdo. Em geral, um proxy é utilizado para servir como cachê WWW ou 

FTP, mas pode ser utilizado para filtrar a rede, de forma que pode ser usado como 

firewall.” 

Conforme NBSO (2002 p. 91) deve-se evitar na medida do possível 

protocolos sem criptografia (POP3, FTP, IMAP, TELNET). Protocolos onde não haja 

autenticação através de senhas ou onde as senhas trafegam em claro devem ser 

substituídos por outros que corrijam o problema. 

Segundo Wanderley (2005, p. 37): 

 

Uma solução seria usar o SSH, uma vez que ele faz com que o tráfego 
entre cliente e servidor seja criptografado. Em relação ao POP3 seria usar o 
POP seguro, ou seja, uma variante (APOP, KPOP, RPOP) deste protocolo 
que elimina o tráfego de senhas em claro, tornando a autenticação de 
usuários mais segura. 
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No entanto, nem todos os clientes de email suportam estas variantes, por isso 

Uchôa (2003 p. 106) destaca que também poderia ser usado WebMail combinado 

com HTTPS (HTTP+SSL) e ao invés de FTP anônimo, SFTP. 

 

2.7 PLANEJAMENTO PARA REDUÇÃO DE RISCOS EM PROJETOS 
 

Para Megginson et al., (1998), planejamento significa o desenvolvimento de 

um programa para a realização de objetivos e metas organizacionais, envolvendo a 

escolha de um curso de ação e a decisão antecipada do que deve ser feito, 

determinando como e quando a ação deve ser realizada. Desta forma, o 

planejamento proporciona a base para a ação efetiva que resulta da capacidade da 

administração de prever e preparar-se para mudanças que poderiam afetar os 

objetivos organizacionais. 

Segundo Kotler e Armstrong (2006), o planejamento pode proporcionar muitos 

benefícios para as organizações, tais como: 

 

- Encorajá-las a pensar sistematicamente no futuro e a melhorar as interações 

entre os seus executivos; 

- Obrigá-las a definir melhor seus objetivos e suas políticas; 

- Fazê-las obter e aplicar os recursos necessários ao alcance dos seus 

objetivos; 

- Fazer com que os seus membros realizem atividades consistentes em 

relação aos objetivos e procedimentos escolhidos; 

- Proporcionar padrões de desempenho mais fáceis de controlar e, 

- Adotar ações corretivas caso o resultado de sua ação não seja satisfatório. 

 

 Ackoff (1974) apresenta quatro princípios de planejamento que podem ser 

considerados como específicos: 
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- Planejamento Participativo: o principal benefício do planejamento não é o 

seu resultado final, ou seja, o plano, mas o processo desenvolvido. Nesse 

sentido o papel do responsável pelo planejamento não é simplesmente 

elaborá-lo, mas facilitar o processo de sua elaboração pela própria empresa e 

deve ser realizado pelas áreas pertinentes ao processo. 

- Planejamento Coordenado: todos os aspectos envolvidos devem ser 

projetados de forma que atuem interdependentemente, pois nenhuma parte 

ou aspecto de uma empresa pode ser planejado eficientemente de qualquer 

outra parte ou aspecto da empresa. 

- Planejamento Integrado: os vários escalões de uma empresa de porte médio 

ou grande devem ter seus planejamentos integrados. Nas empresas voltadas 

para o mercado, nas quais os objetivos empresariais dominam os de seus 

membros, geralmente estes objetivos são escolhidos de “cima para baixo” e 

os meios para alcançá-los, “de baixo para cima” sendo este último fluxo 

usualmente invertido em uma empresa cuja função primária é a de servir a 

seus membros. 

- Planejamento Permanente: essa condição é exigida pela própria turbulência 

do ambiente empresarial, pois nenhum plano mantém seu valor e utilidade 

com o tempo. 

 

Há muito tempo os administradores têm labutado por questões e problemas 

que confrontam os gestores hoje. Para enfrentar os desafios e barreiras do mundo 

moderno, o ser humano sempre arquitetou modos de melhor empregar os seus 

esforços. As organizações estão vivendo num ambiente de turbulência e constantes 

mutações, assim necessitam alterar e modificar as tentativas de erro e acerto para 

uma determinada forma planejada de conduzir e encarar a realidade a fim de 

conseguir melhores resultados de suas ações. 

O planejamento estratégico é uma importante metodologia administrativa que 

auxilia a ordenar as idéias das pessoas, Almeida (2001, p.13) observa que é 

"necessário saber dirigir os esforços para aquilo que traz resultados". 
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Segundo Kotler (1998, p.84) “o planejamento das empresas para seus 

negócios permite determinar o valor do faturamento e do lucro, contudo, se houver 

uma lacuna no planejamento estratégico entre as vendas futuras desejadas e as 

projetadas, a alta administração terá que desenvolver ou adquirir novos negócios 

para preenchê-lo". Os administradores, segundo as perspectivas de Chiavenato 

(2000, p.147): 

 
Ao rastrearem as ameaças ambientais e as oportunidades disponíveis para 
a empresa e ao desenvolverem estratégias para facear estes elementos 
ambientais (...) precisam de um horizonte de tempo projetado à longo prazo, 
de uma abordagem global. 

 

Os administradores ao desenvolverem o planejamento devem envolver a 

organização como um todo integrado de recursos, capacidades e potencialidades 

além da utilização de decisões baseadas em julgamento. 

Porter (1990, p. 9) afirma que a necessidade de planejar fica clara quando: 

"as empresas nunca podem parar de aprender sobre o setor em que atuam suas 

rivais ou formas de melhorar ou modificar sua posição competitiva”. 

 

 

2.7.1 Gerenciando os Riscos em Projetos por meio do PMBOK 

 

Conforme Silva et al (2008) o PMBOK define que o gerenciamento de riscos 

inclui os processos que tratam da realização, análise, resposta, monitoramento e 

controle e planejamento de riscos em um projeto. 

Por essa razão seu maior objetivo é aumentar a probabilidade e o impacto 

dos eventos positivos e diminuir a probabilidade e impacto dos eventos negativos ao 

projeto, geralmente realizados através dos cálculos apresentados anteriormente 

nesse estudo. 

O PMBOK (2008) destaca que o gerenciamento de riscos em projetos deve 

seguir o seguinte processo representado na Figura 4: 
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Figura 4 – Gerenciamento de Riscos em Projetos 
Fonte: PMBOK (2008) 

 

Nesse caso o PMBOK (2008) que os processos especificamente são: 

 

- Planejar o gerenciamento de riscos. O processo de definição de como 

conduzir as atividades de gerenciamento de riscos de um projeto. 

- Identificar os riscos. O processo de determinação dos riscos que podem 

afetar o projeto e de documentação de suas características. 

- Realizar a análise qualitativa dos riscos. O processo de priorização dos 

riscos para análise ou ação adicional através da avaliação e combinação da 

sua probabilidade de ocorrência e impacto. 
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- Realizar análise quantitativa dos riscos. O processo de analisar 

numericamente o efeito dos riscos identificados, nos objetivos gerais do 

projeto. 

- Planejar as respostas aos riscos. O processo de desenvolvimento de opções 

e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos 

do projeto. 

- Monitorar e controlar os riscos. O processo de implementação de planos de 

respostas aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados, 

monitoramento dos riscos residuais, identificação de novos riscos e avaliação 

da eficácia dos processos de tratamento dos riscos durante todo projeto. 

 

Além disso o PMBOK (2008) acrescenta que as entradas mais comuns dos 

processos de gerenciamento de risco são: Fatores ambientais da empresa, Ativos 

de processos organizacionais, Declaração de escopo do projeto, Plano de 

gerenciamento de projetos e a cada saída vai agregar como entrada do processo 

seguinte ou no mínimo servir para a atualização dos documentos de entrada, que 

compreendem: Plano de Gerenciamento de Riscos; Registros dos Riscos; as 

atualizações do plano de gerenciamento do projeto. 

 

2.7.2 Plano de Gerenciamento de Riscos 
 

O plano de gerenciamento de riscos segundo o PMBOK (2008) compreende 

alguns passos básicos e fundamentais, citados pelo referido guia de boas práticas 

como sendo: 

 

- Implantação do Comitê: Nesta fase é definida a política para gerenciamento 

dos riscos; deve-se alinhar a política com a cultura da organização, 

determinar os indicadores, alinhar os objetivos e estratégias organizacionais, 

comunicar a todos os interessados os benefícios da gestão dos riscos. 

- Desenho da Estrutura de Gerenciamento de Riscos: entender a organização 

e o contexto em que ela está inserida; além disso: integrar os processos 
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organizacionais, realizar pesquisas, estabelecer os mecanismos de 

comunicação internos e externos. 

- Implementação do Gerenciamento de Riscos: definir a estratégia e tempo 

para implantação da estrutura, aplicabilidade da política de gerenciamento de 

riscos e dos processos organizacionais, os cumprimentos legais e 

regulamentações requeridas. 

- Monitoramento e Revisão Medir: nessa etapa mede-se o desempenho do 

processo de gestão de riscos através de indicadores com periodicidade 

apropriada, além disso: acompanha periodicamente os desvios no plano de 

gerenciamento de riscos, os riscos e o progresso do plano de gerenciamento 

de riscos. 

- Revisão Contínua: baseada nos resultados dos monitoramentos e nas 

revisões, decisões que devem ser tomadas para manter a política e o 

planejamento. 

 

Para que o Plano de gerenciamento de riscos venha funcionar de maneira 

eficiente, o PMBOK (2008) destaca que os planos devem ser parte integrante da 

estrutura de gerenciamento da organização e devem ser parte também da sua 

cultura e práticas. 

Após identificados os riscos, deve-se portanto, modificar os riscos, através de 

ações que serão tomadas para aumentar a probabilidade e impacto dos riscos 

positivos e/ou ações que serão tomadas para minimizar a probabilidade e impacto 

dos riscos negativos (PMBOK, 2008) obedecendo assim alguns princípios, conforme 

mostra a Figura 5: 
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Figura 5 – Princípios do Gerenciamento de Riscos pelas práticas PMBOK (2008) 
Fonte: PMBOK (2008) 

 

Sendo que dessas fases de aplicação, as principais são de avaliação, as 

quais são consideradas pelo PMBOK (2008), como sendo: 

 

- Identificação dos Riscos: A organização deve identificar as fontes, o impacto 

e os eventos de gatilho dos riscos.  

- Análise: envolve o entendimento do risco, provendo ações para avaliar 

quantitativamente as decisões; e ainda as definições de quais riscos devem 

ser tratados e sua prioridade, as estratégias e métodos. 

- Valorização dos Riscos: consiste em comparar o nível da gravidade dos 

riscos encontrados na fase de análise com o critério estabelecido no contexto 

considerado. Decisões devem ser tomadas considerando a tolerância a riscos 

admitida pela organização. 

 

Sendo que após a avalição deve-se haver o tratamento dos riscos, 

considerando que é nessa fase que ocorre a tomadas as ações para prevenir, 

transferir, mitigar os riscos negativos ou para os riscos positivos explorar, 
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compartilhar e melhorar ou ainda até definir as ações para os riscos que serão 

aceitos. 
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3 CONCLUSÃO 

 

A abertura dos mercados com a globalização da economia e a tecnologia de 

informação favoreceu um ambiente de mudanças nas formas de administração 

empresarial que notadamente representaram alguns desafios muito difíceis de 

serem superados pelas pessoas e pelas organizações.  

Para manter a concorrência e superar os desafios da mudança através de 

medidas como a reestruturação organizacional que implicam em decisões que 

devem projetar um planejamento de reorganização e ajuste de sistemas 

organizacionais a fim de reestruturar todos os processos para implantação de uma 

nova gestão. 

Nesse sentido, o estudo faz se relevante na medida em que trata dos 

processos de reestruturação organizacional para manter as condições de 

alinhamento com os novos modelos de gestão financeira, de recursos humanos e de 

processos. 

Realinhamento de processos se constitui ainda em uma importante decisão 

para promover a melhoria dos processos, dos recursos humanos, da produtividade e 

da redução de custos e de retrabalho que possam substituir o paradigma tradicional, 

adentrando a um novo ritmo de negócios mais modernizados e direcionados para 

um padrão de qualidade. 

A Gestão de Informatização visa oferecer à empresa os recursos necessários 

à adoção das melhores práticas na estruturação das funções de Informática, melhor 

relacionamento com as áreas usuárias, melhores metodologias de desenvolvimento, 

melhores planos de desenvolvimento dos projetos, com ou sem a utilização de 

serviços terceirizados, melhores processos. 

A gestão da inovação tecnológica tendo como fio condutor à interação desta 

com a estratégia competitiva da empresa, seja ela industrial ou de serviços. A 

capacidade de inovar exige o desenvolvimento sistemático de competências e 

atividades que estão distribuídas entre distintas funções da organização. 

A gestão de processos permite o desenvolvimento de ações decisórias que 

permitem identificar a posição da empresa no cenário econômico com clientes e 

seus limites e possibilidades na função de produção e função de aprendizagem. 
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Este processo tem não só uma dimensão individual, mas também uma dimensão 

coletiva e interativa que pode designar-se por aprendizagem organizacional. Neste 

quadro, o papel e a crescente importância do fator humano na vida das 

organizações, tornam dificilmente dissociáveis, já que as mudanças qualitativas 

dependem das capacidades individuais e coletivas dos recursos humanos. 

A segurança da informação nas empresas necessita da determinação e 

fornecimento das informações necessárias a execução eficiente dos processos 

organizacionais.  

Quanto a importância da informação conclui-se que conforme os gestores 

percebem os ambientes informacionais nos quais estão inseridos fazendo uma 

avaliação individual e organizacional pois eles atribuem à mesma informação 

importâncias diferentes quando se toma como referência o seu processo 

individualmente e a informação a no contexto organizacional. Ainda sobre a 

importância da informação conclui-se que quase metade das informações é de alta 

importância para a organização. 

Ainda sobre a importância da informação para a organização, conclui-se que 

três processos são responsáveis por um terço das informações mais importantes 

para as empresas, que são: relacionamento com os clientes; desenvolvimento e 

transferência de tecnologia e educação profissional.  

Outro aspecto de relevante significância para compreensão da gestão da 

informação é a qualidade da informação. Outra correlação de significativa 

importância diz respeito à importância e a freqüência de obtenção das informações.  

Através desse estudo, notou-se algumas técnicas essenciais para que os 

sistemas corporativos viessem a receber a devida proteção, de modo que as 

informações possam ser utilizadas come eficiência e segurança. 

Notou-se ainda, a importância do usuário para a segurança dessas 

informações e que o processo de confiabilidade dos dados, deve ser levado em 

consideração por todos os setores da empresa, destacando aqueles que mais 

contato tem com as informações sigilosas da organização. 

Igualmente, conclui-se através desse estudo, que a informação somente 

ficará protegida se uma política de segurança for implantada na empresa, utilizando 
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técnicas de proteção que envolvam desde o equipamento físico (computador) até os 

arquivos. 

Essa política de segurança deve abranger todo sistema corporativo não 

dispensando o envolvimento do usuário, através de senhas de acessos seguras e 

confiáveis, procedimentos rotineiros de segurança e cuidados pessoais e 

profissionais com o equipamento e com as informações. 

A política de segurança deve ser avaliada, escolhida e elaborada pela 

empresa, e o correto, é que englobe todas as questões de segurança mencionadas 

nesse estudo. 
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