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Resumo 

 

Com o advento da tecnologia, muitas organizações mudaram a forma de 

manter seus controles internos, ou seja, suas informações. O que antes era 

realizado de maneira manual, foi gradativamente sendo substituído por 

procedimentos automatizados. Esta mudança de procedimento gerou uma demanda 

muito grande por segurança, pois era necessário garantir que a informação gerada 

pelos sistemas de informação fosse íntegra, confiável e segura. 

Muito se evolui neste sentido. Tecnologias foram criadas, metodologias 

desenvolvidas, mas esta evolução não se expandiu para os colaboradores das 

organizações. É de conhecimento de todos que todo sistema é suscetível a falhas, 

porém os erros mais corriqueiros são causados pelos usuários. 

É necessário uma conscientização por parte de profissionais da área de 

segurança da informação que o grande desafio das políticas de segurança atuais é a 

evolução do aspecto humano da segurança da informação. Esta evolução é 

necessária para equalizar com os outros aspectos que devem ser levados em 

consideração no gerenciamento da segurança da informação nas organizações: 

legal, negócio e tecnológico.  
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Abstract 

 

With the advent of technology, many organizations have changed the way of 

maintaining their internal controls, or their information. What was done in manual 

way, was gradually replaced by automated procedures. This procedural changehas 

generated a very large demand for safety, it was necessary to ensure that the 

information generated by information systems were full, reliable and secure. 

Much has evolved in this direction. Technologies have been 

created, developed methodologies, but this development has not expanded to 

employees of organizations. It is common knowledge that every system is 

susceptible to failures, but the errors are caused by the most ordinary users. 

You need an awareness on the part of professionals in information 

security that the great challenge of current security policies is the evolution of the 

human aspect of information security. This evolution is necessary to equalize with the 

other aspects that must be taken into account in the management of information 

security in organizations: legal, business and technology. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 

A Segurança da Informação tornou-se um assunto muito abordado nos 

últimos tempos, pois, em tempos contemporâneos, a informação transformou-se 

numa importante moeda de troca. Antigamente, quando a sociedade descobriu que 

algumas coisas tinham valor para elas, as mesmas eram usadas em trocas. Na 

época do Império Romano, produtos como sal tinham valores para a sociedade, 

tanto que eram dados em pagamento para soldados romanos.  

Nos dias atuais, mais do que nunca a informação é uma ferramenta primordial 

para tomadas de decisões estratégicas em todos os setores da sociedade. Ninguém 

adota uma determinada ação sem antes se munir de informações suficientes para 

compreender o assunto que está tratando e qual é o caminho que o levará ao 

objetivo estabelecido. 

A informação não existe apenas nos computadores ou nas redes que os 

conectam, mas também em documentos arquivados em inúmeras gavetas ou ainda 

na cabeça das pessoas.  

Como é comum ao ser humano valorizar e proteger aquilo que ele tem por 

valioso, ele faz isso também com a informação, as vezes sem êxito. Organizações 

investem milhões em tecnologias para garantir que suas informações estejam 

seguras, mas esquecem que uma política de segurança vai além da questão 

tecnológica, ela depende principalmente das pessoas envolvidas, ou seja, é uma 

questão cultural.  

FRISCH (2002) diz que a segurança envolve pessoas tanto no início quanto 

no seu término e segundo NAKAMURA e GEUS (2007) não se pode garantir que um 

modelo de segurança seja totalmente seguro, pois a segurança é altamente 

complexa, envolvendo aspectos de negócios, humanos, jurídicos e tecnológicos. 

As duas citações mostram claramente que o gargalo em segurança da 

informação é o ser humano. Dos quatro aspectos citados por NAKAMURA e GEUS 

(2007), três deles envolvem diretamente pessoas. As regras de negócios e os 

aspectos jurídicos são definidos pelo aspecto humano, que são as próprias pessoas.  

Outrossim, não se pode deixar de lado a parte tecnológica deste modelo. 

Porém, antes de pensar em tecnologia, deve-se atentar primeiro na conscientização 

do aspecto humano para depois aplicar as tecnologias disponíveis.  
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Além das políticas de seguranças existentes nas organizações, há também a 

questão da segurança das informações que transitam pela internet.  

Para corroborar com tudo o que já foi dito até o momento, TANENBAUM 

(2003) entende que a internet e sua tecnologia de segurança convergem para 

questões sociais causando, frequentemente, grande impacto na sociedade.  

Tal afirmação pode ser comprovada se levar em consideração o grande 

número de crimes que ocorrem pelos meios digitais. Furtos em contas bancárias e 

em cartões de crédito, acesso as bases de dados das organizações para “roubar” 

informações estratégicas sobre clientes, projetos, etc. para proveito próprio são 

práticas comuns quando o assunto são as informações que circulam pela rede.  

Considerando que cada dia mais todas nossas informações estão mais perto 

da internet, seja por meio das redes sociais, maior número de dispositivos com 

acesso à internet (celulares, tablets, etc.), cloud computing, etc. é necessário 

promover uma reflexão sobre o que se pode ser feito sobre a questão da segurança, 

pois a internet tem se mostrado um dos principais meios de ataques às 

organizações.  

Neste diapasão, a primeira ação a ser tomada pelos profissionais da área é a 

conscientização de que o problema na segurança da informação não é apenas 

tecnológico, mas sim cultural. Após esta conscientização, têm que ser desenvolvidos 

os aspectos legais sobre o tema, para que, por fim, a parte tecnológica seja 

implementada em complementação às anteriores.  

Parece paradoxal classificar a tecnologia como o último item de um assunto 

tecnológico igual é a segurança da informação, mas como essa questão já está bem 

evoluída, precisa equalizar com as outras duas partes deste tripé para que se possa 

progredir nesta questão tão importante para nossos dias. 

O presente estudo não tem como objetivo principal discutir a tecnologia, mas 

sim os aspectos humanos que envolvem o tema. O foco é na cultura dos envolvidos 

no processo de segurança da informação. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Identificar as principais lacunas existentes no aspecto cultural da segurança 

da informação e propor possíveis soluções para diminuir o risco de ocorrer falhas na 

elaboração de políticas de segurança para proteger as informações.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Verificar quais são os conceitos e tecnologias em segurança disponíveis, 

mostrar como a questão cultural ainda é o maior empecilho na elaboração de novas 

propostas e analisar a questão legal sobre segurança da informação.   

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Como é de nosso conhecimento, praticamente todas as organizações 

dependem da TI para a realização de seus objetivos. Muitas delas não existiriam se 

não houvesse sistemas de informação para suportar suas operações. 

Ao longo dos anos, principalmente na última década do Século XX, a 

informatização das tarefas dentro das organizações levou a uma mudança na forma 

de zelar das informações. Arquivos físicos, pastas, papéis, etc. foram substituídos 

por grandes storages onde balanços, dados sobre clientes, projetos eram 

armazenados, ou seja, toda informação sobre a organização. 

Com o aumento da tecnologia disponível e, consequentemente da 

dependência, muitas organizações perceberam a necessidade de garantir a 

segurança de tais informações. 

Muito se evoluiu sobre o assunto, foram criadas técnicas e tecnologias para 

defesa, tais como firewall, políticas de segurança, redes privadas, mas, atualmente, 

ainda há uma brecha: as pessoas. 

A questão cultural é o maior empecilho para implantação de uma medida de 

segurança eficaz. Como se sabe não existe uma política de segurança perfeita, que 

não deixe lacunas para falhas. Como dito por NAKAMURA e GEUS (2007), a 

segurança possuiu uma evolução contínua, onde novos ataques geram novas 
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formas de proteção, que por sua vez, levam ao desenvolvimento de novas técnicas 

de ataques, de maneira que um ciclo é formado. 

Como o ditado popular diz “a corda sempre estoura no lado mais fraco”, e 

segundo NAKAMURA e GEUS (2007, p.25) “(...) é no elo mais fraco da corrente que 

os ataques acontecem.” a questão cultural é a causadora de grande parte dos 

ataques sofridos pelas organizações. 

Segundo pesquisa realizada pela Consultoria Kroll envolvendo mais de 1.220 

executivos seniores ao redor do mundo (KROLL, 2011), 75% dos entrevistados 

afirmaram que suas organizações sofreram algum tipo de golpe nos últimos 12 

meses e que 60% destas fraudes originaram-se de dentro da organização, ou seja, 

dos próprios colaboradores. 

A pesquisa citada seve para demonstrar que o elo mais fraco da corrente dito 

por NAKAMURA e GEUS (2007) realmente são as pessoas. Sem uma 

conscientização dos colaboradores e treinamentos oferecidos pelas organizações à 

eles, estas fraudes vão continuar a existir, causando percas, em alguns momentos 

incalculáveis, às organizações. 

Neste sentido, o presente trabalho vai procurar demonstrar como o aspecto 

humano ainda é o gargalo na questão da segurança da informação nas 

organizações e debater soluções de como melhorar este aspecto. 

   

1.3 METODOLOGIA 

 

Para elaboração da monografia foi utilizado o método qualitativo para análise 

dos dados obtidos. Os dados foram coletados por meio de pesquisas bibliográficas 

em livros, artigos, revistas e textos publicados na internet sobre o tema.  

Esses dados contribuirão para um entendimento consolidado da matéria, 

sendo assim, servirá como subsídios à elaboração de proposta de melhorias no 

setor, bem como, à conclusão dos resultados obtidos.   

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A estrutura do trabalho é composta por oito seções, onde serão abordados 

assuntos desde a definição de informação até as necessidades que levaram a 

criação de medidas visando à  segurança da informação dentro das organizações, 
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passando pelo conceito de políticas de segurança, juntamente com os aspectos 

tecnológicos, jurídicos, de negócios e culturais que envolvem a segurança. Os 

parágrafos que seguem possuem uma descrição sucinta de cada capítulo: 

 Capítulo 1 – Introdução: no capítulo introdutório serão apresentados os 

objetivos, a contextualização, justificativa, metodologia e a estrutura do 

trabalho;  

 Capítulo 2 – Informação: o conceito de informação, a divergência em relação 

ao conceito de dado e por que ela deve ser protegida serão abordados neste 

capítulo;  

 Capítulo 3 – Segurança da Informação: neste capítulo será abordado o 

surgimento da Segurança da Informação, seus conceitos e aplicações dentro 

das organizações; 

 Capítulo 4 – Os Aspectos Legais e de Negócios: detalhando os fatores que 

envolvem a Segurança, será abordado o impacto que o negócio da 

organização causa na elaboração e definição das Políticas de Segurança 

dentro das organizações e os riscos que falhas podem causar a elas, bem 

como a influência que as Leis e Normas agem na segurança da informação; 

 Capítulo 5 – O Aspecto Tecnológico: neste capítulo serão apresentadas as 

tecnologias existentes e as tendências tecnológicas no setor;  

 Capítulo 6 – O Aspecto Humano: neste capítulo será abordada a questão 

cultural que envolve a segurança da informação. Engenharia Social, 

treinamento e conscientização serão debatidos neste item; 

 Capítulo 7 – Conclusão: com base em todas as informações apresentadas no 

trabalho, será apresentada uma conclusão objetiva sobre os aspectos atuais 

de segurança da informação com a sugestão de melhorias em alguns itens 

que ainda são deficientes. 
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CAPÍTULO 2 – INFORMAÇÃO  
 

No mundo globalizado em que vivemos, muito se fala sobre informação. 

Somos todos os dias bombardeados com informações oriundas das mais diversas 

fontes e com os mais variados propósitos. Desde informes publicitários até 

pesquisas sobre o comportamento humano, estamos a todo momento trocando 

informação. Para WURMAN (1991) em uma única edição em um dia de semana do 

jornal americano The New York Times há mais informação do que um cidadão 

comum da Inglaterra do Século XVII poderia receber durante toda sua vida. 

Com tanta informação disponível, a escolha das que são relevantes torna-se 

imprescindível para que possamos agregar conhecimento às organizações ou a nós 

mesmos. A seguir será detalhado sobre o tema. 

 

2.1 CONCEITO DE INFORMAÇÃO  

 

 Informação, segundo CHIAVENATO (1999, p. 366), é um conjunto de dados 

com um significado, ou seja, que reduz a incerteza ou que aumenta o conhecimento 

a respeito de algo. Na definição de CHIAVENATO (1999) ele cita outros dois 

conceitos importantes que estão intimamente ligados à informação: dado e 

conhecimento. 

 Para DAVENPORT e PRUSAK (2000, p. 18) dados são Simples observações 

sobre o estado do mundo, é facilmente estruturado, facilmente obtido por máquinas, 

frequentemente quantificado e facilmente transferível. Os mesmos autores definem 

conhecimento como sendo uma informação valiosa da mente humana. Inclui 

reflexão, síntese e contexto. De difícil estruturação, difícil captura em máquinas, 

frequentemente tácito e de difícil transferência. A figura 1 mostra uma comparação 

entre os três conceitos. 
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Figura 1: Conceito de Dados, Informação e Conhecimento 
Fonte: DAVENPORT e PRUSAK (2000, p. 18) 

 

Portanto, observando a Figura 1, fica claro que os conceitos de dado, 

informação e conhecimento não se contradizem, mas antes, se completam. Em 

linhas gerais, pode-se considerar que os dados organizados de uma forma possível 

de serem interpretados pelo homem geram a informação e que a informação é 

utilizada para agregar conhecimento sobre um determinado assunto. 

 No âmbito corporativo, a informação correta, num espaço de tempo adequado 

e no local certo se transforma numa importante ferramenta para tomadas de 

decisões mais precisas e certeiras, gerando assim, vantagem competitiva para quem 

a detêm. (REZENDE e ABREU, 2000). 

 Como dito no parágrafo anterior, a informação é temporal, ou seja, ela tem um 

prazo de validade. Pode-se citar o seguinte exemplo: Uma determinada empresa de 

comércio eletrônico colheu dados de compras na época do natal de seus clientes 

nos últimos anos e, após analisá-los, identificou um perfil de compra da maioria de 

seus clientes visando aumentar as vendas na data sazonal em questão. Até o 

momento a empresa, a partir dos dados obtidos, gerou uma importante informação 

para seus negócios. Só que a informação chegou à empresa muito próximo ao natal, 

não havendo tempo hábil para planejar uma estratégia de mercado, não obtendo 

assim vantagem competitiva sobre seus concorrentes.  

 Com o exemplo acima citado, surge a seguinte questão: a informação gerada 

pela coleta dos dados referentes às compras ainda são válidas para a próxima data 

sazonal?  

 É difícil responder, pois a questão envolve diversos fatores, mas fica claro que 

a informação tem um tempo de vida, ou seja, ela tem que ser usada no momento 
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certo. Se a mesma não for utilizada para agregar conhecimento ou gerar vantagem 

competitiva não tem motivos para existir. 

 Outro fato relevante sobre informação é por qual motivo ela está sendo 

criada. Nas organizações todos os dias são gerados diversos relatórios com a 

movimentação financeira, sobre clientes, fornecedores, etc., que por muitas vezes, 

não serão úteis para nada. Não serão utilizados para tomadas de decisão, não vão 

agregar valor para a organização e muito menos vão proporcionar uma vantagem 

competitiva para a mesma. A informação necessita ter um valor, ela tem que ser 

importante para as organizações. O valor da informação será abordado no próximo 

item.  

   

2.2 O VALOR DA INFORMAÇÃO  

 

O que define se uma informação é valiosa ou não é sua precisão, o ambiente 

onde ela está (tempo e espaço) e, principalmente, sua veracidade. Um balanço 

financeiro que talvez esteja correto, uma informação importante sobre um cliente 

após ter perdido um negócio e informações falsas perdem seus valores uma vez que 

não agregou a quem a necessitava algum conhecimento relevante. 

 Informações imprecisas oferecem risco às organizações que necessitam dela 

para tomada de decisão, informações fora do tempo ou espaços adequados podem 

até ser corretas, mas foram divulgadas no momento ou no local errado e, por fim, 

informações inverídicas causam muito prejuízos. Aquela velha história: a mentira 

tem perna curta. 

MARCIANO (2006) entende que valor, temporalidade ou volatilidade, 

abrangência e extensibilidade são as principais características da informação. O 

mesmo autor define as características como: 

 

 Valor – O grau de importância que a informação possui; 

 Temporalidade ou Volatilidade – Período que a informação é relevante, ou 

seja, sua vida útil; 

 Abrangência – mede o número de usuários (sejam eles humanos ou 

sistemas automatizados) com o qual a informação se relaciona, bem como o 

nível hierárquico em que se encontram; 
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 Extensibilidade – mede o grau com que a informação é capaz de originar 

mais informação, de valor e relevância comparáveis ou superiores à 

informação original. 

 

Como é natural do ser humano proteger aquilo que para ele tem valor ou 

apreço, ele protege a informação. Na necessidade de garantir que suas informações 

sejam precisas, divulgadas em tempo e no local corretos e, principalmente, 

verídicas, as organizações criaram diversas formas de segurança da informação, 

sejam elas por políticas de segurança bem implantadas ou por apenas restrições 

tecnológicas, a verdade é que todas elas se preocupam com a segurança. 

Outro fator importante que é levando em consideração é a classificação da 

informação de acordo com sua importância para a organização. WADLOW (2000) e 

BORAN (1996) classificam a informação, levando em conta as necessidades e 

impactos que a mesma pode causar às organizações, nos itens a seguir: 

 

 Pública: informação que pode ser publicada sem prejuízos à organização e 

cuja integridade não é vital para o negócio; 

 Interna: o acesso a esse tipo de informação deve ser evitado, porém sua 

disponibilidade inadequada não causa um impacto considerável. Sua 

integridade é importante, mesmo que não seja vital; 

 Confidencial: informação restrita aos limites da organização, cuja divulgação 

ou perda pode levar a desequilíbrio operacional, e eventualmente, perdas 

financeiras, ou de confiabilidade perante o cliente externo, além de permitir 

vantagem expressiva ao concorrente; 

 Secreta: informação crítica para as atividades da organização, cuja 

integridade deve ser preservada a qualquer custo e cujo acesso deve ser 

restrito a um número bastante reduzido de pessoas. A manipulação desse 

tipo de informação é vital para a organização. 

 

Cada organização faz esta classificação de acordo com uma análise minuciosa 

dos impactos da perca ou a da má utilização da informação vital para seu negócio 

pode causa a ela. Em algumas ocasiões, por mais alto que seja o investimento na 

segurança de uma informação vital à organização, é mais vantajoso protegê-la do 
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que correr o risco de ter sua integridade violada, causando assim, impactos danosos 

a organização. 

 

2.3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  

  

Todo o sistema que transforma dado em informação pode ser considerado um 

sistema de informação. LAUDON e LAUDON (1999, p.4) definiu sistemas de 

informação com sendo um conjunto de componentes interrelacionados que coleta, 

recupera, processa, armazena e distribui informação a fim de atuar como uma 

ferramenta que facilita o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e a 

decisão na gestão das organizações. 

Considera-se como atividade de um sistema de informação a entrada, o 

processamento e a saída. Apenas estas três situações são suficientes para gerar a 

informação necessária às decisões que são tomadas pelos gestores das 

organizações. A Figura 2 demonstra este ciclo. 

Figura 2: Funcionamento de um Sistema de Informação 
Fonte: LAUREANO (2005, p. 6) 

 

A Figura 2 deixa claro o funcionamento de um sistema de informação. Em 

síntese, a entrada é responsável pela coleta dos dados, o processamento 

transforma os dados em informação e a saída distribuiu a informação gerada para os 

interessados. 

O’BRIEN (2001) define como elementos básicos de um sistema de 

informação baseado em computadores os seguintes itens: 
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 Hardware: computadores e periféricos que atuam na entrada, processamento 

e saída de dados; 

 Software: conjunto de programas que permite o processamento dos dados 

por meio do hardware; 

 Pessoas: são os indivíduos que estão relacionados com o sistema, ou seja, 

seus operadores; 

 Banco de Dados: conjunto de arquivos e tabelas interrelacionados que 

armazenam dados e suas respectivas associações; 

 Redes: sistema de ligação que permite o compartilhamento de recursos entre 

diversos computadores; 

 Procedimentos: conjunto de instruções que combinam todos os outros 

elementos a fim de gerar a saída de dados desejada. 

 

A Figura 3 mostra a relação entre os elementos básicos de um sistema de 

informação. 

Figura 3: Componentes de um sistema de informação 
Fonte: Baseado em O’BRIEN (2001) 

 

Para LAUREANO (2005) a eficácia de uma organização está relacionada aos 

resultados obtidos em relação aos resultados pretendidos. Neste prisma, LAUDON e 

LAUDON (2004) entende que o sistema de informação atua como solução 

organizacional e administrativa baseada em tecnologia de informação, enfrentando 

os desafios apresentados pelo ambiente no qual a organização está inserida. 

Como visto acima, as organizações dependem cada vez mais de sistemas de 

informação, seja para tomadas de decisões estratégicas, seja para analisar os 

hábitos de consumo de seus clientes. Com cada vez mais rotinas informatizadas, as 

organização veem na segurança da informação uma forma de mitigar os riscos 

causados por fraudes ou ataques causados por invasores. 
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CAPÍTULO 3 – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  
 

De acordo com a Norma NBR 17799, a segurança da informação é um 

mecanismo que protege a informação de diversos tipos de ameaças para garantir a 

continuidade dos negócios, minimizar os danos aos negócios e maximizar o retorno 

dos investimentos e as oportunidades de negócio. Desta forma é possível observar 

que a segurança da informação trabalha no sentido de preservar a informação 

visando sempre à vantagem competitiva, seja mitigando riscos ou aumentando 

oportunidades inerentes ao negócio. 

Três itens devem ser levados em consideração quando estamos falando na 

preservação da informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade. A 

confidencialidade visa garantir que as informações estejam acessíveis apenas 

àquelas pessoas autorizadas a acessa-las, garantindo assim a identificação e 

autenticação dos entes envolvidos. 

A integridade leva em consideração a preservação do conteúdo da 

informação, não permitindo que a mesma seja alterada sem autorização, quer 

intencionalmente ou acidentalmente, perdendo assim suas características originais. 

Já a disponibilidade garante que pessoas autorizadas tenham acesso às 

informações sempre que necessário. 

Segundo LAUREANO (2005) o equilíbrio entre os itens confidencialidade, 

integridade e disponibilidade facilitam o suporte para que as empresas alcancem os 

seus objetivos, pois seus sistemas de informação serão mais confiáveis. 

 

3.1 A INFORMAÇÃO SEGURA  

 

Em complementação ao apontado no item anterior como premissas básicas 

da segurança da informação, ALBUQUERQUE e RIBEIRO (2002) e SÊMOLA (2003) 

entende que uma informação é considerada segura quando o sistema que a 

administra respeitar os seguintes itens: 

 

 Autenticidade – Garante que a informação ou o usuário da mesma é 

autêntico; Atesta com exatidão, a origem do dado ou informação; 
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 Não repúdio – Não é possível negar (no sentido de dizer que não foi feito) 

uma operação ou serviço que modificou ou criou uma informação; Não é 

possível negar o envio ou recepção de uma informação ou dado; 

 Legalidade – Garante a legalidade (jurídica) da informação; Aderência de um 

sistema à legislação; Característica das informações que possuem valor legal 

dentro de um processo de comunicação, onde todos os ativos estão de 

acordo com as cláusulas contratuais pactuadas ou a legislação política 

institucional, nacional ou internacional vigentes; 

 Privacidade – Foge do aspecto de confidencialidade, pois uma informação 

pode ser considerada confidencial, mas não privada. Uma informação privada 

deve ser vista / lida / alterada somente pelo seu dono. Garante ainda, que a 

informação não será disponibilizada para outras pessoas (neste é caso é 

atribuído o caráter de confidencialidade a informação); É a capacidade de um 

usuário realizar ações em um sistema sem que seja identificado; 

 Auditoria – Rastreabilidade dos diversos passos que um negócio ou 

processo realizou ou que uma informação foi submetida, identificando os 

participantes, os locais e horários de cada etapa. Auditoria em software 

significa uma parte da aplicação, ou conjunto de funções do sistema, que 

viabiliza uma auditoria; Consiste no exame do histórico dos eventos dentro de 

um sistema para determinar quando e onde ocorreu uma violação de 

segurança. 

Todo este arcabouço de conceitos ajuda nas definições de parâmetros para a 

criação de sistemas seguros que auxiliam as organizações nas tomadas de decisões 

estratégicas. 

Estes conceitos também estão relacionados com a criação de políticas de 

seguranças que são adotadas nas organizações para criar normas de conduta nos 

que se diz respeito à segurança da informação, assunto que será abordado no 

decorrer do trabalho. 

 

3.2 VULNERABILIDADES  

 

De acordo com NAKAMURA e GEUS (2007, p.48) não é possível afirmar que 

um modelo de segurança seja totalmente seguro, pois a segurança é altamente 
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complexa, sendo a mesma composta por aspectos de negócios, humanos, jurídicos 

e tecnológicos. 

Estes “pontos fracos” onde geram inseguranças nos sistemas são chamados 

de vulnerabilidades. Pode-se defini-la como uma brecha no seu sistema onde 

ataques podem ocorrer. 

A vulnerabilidade pode levar a uma ocorrência de incidentes de segurança 

dentro do sistema, sendo assim a principal causa de falhas na segurança. Vejamos 

o exemplo na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 4: Vulnerabilidades 

Fonte: LAUREANO (2005, p. 18) 
 

Observando a Figura 4, é possível identificar que uma vulnerabilidade tem 

relação negativa direta nos negócios da organização, seja frente aos clientes, sua 

imagem ou produtos, uma vez que ela possibilita a ocorrências de incidentes de 

segurança.  

As vulnerabilidades estão presentes no dia-a-dia das organizações, 

apresentando-se nas mais diversas áreas da mesma. Identificar as vulnerabilidades 

e o impacto que ela pode causar nos negócios é fundamental na criação de medidas 

adequadas de segurança. 

 

3.3 AMEAÇAS  

 

Como foi dito no item anterior, as vulnerabilidades existentes num sistema 

geram ameaças que podem causar danos ao negócio, caso o sistema sofra ataques. 
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A ameaça só existe se há vulnerabilidades no sistema, caso contrário, ela não 

representa um risco ao negócio. 

Segundo LAUREANO (2005) uma ameaça pode ser definida como qualquer 

ação, acontecimento ou entidade que possa agir sobre um ativo, processo ou 

pessoa, através de uma vulnerabilidade e consequentemente gerando um 

determinado impacto. 

SÊMOLA (2003) classifica as ameaças de acordo com sua intencionalidade, 

dividindo-as nos seguintes grupos: 

 Naturais: Ameaças decorrentes de fenômenos da natureza, como incêndios 

naturais, enchentes, terremotos, tempestades, poluição, etc. 

 Involuntárias: Ameaças inconscientes, quase sempre causadas pelo 

desconhecimento. Podem ser causados por acidentes, erros, falta de energia, 

etc. 

 Voluntárias: Ameaças propositais causadas por agentes humanos como 

hackers, invasores, espiões, ladrões, criadores e disseminadores de vírus de 

computador, incendiários. 

 

Algumas outras ameaças aos sistemas de informação: 

 Falha de hardware ou software 

 Ações pessoais 

 Invasão pelo terminal de acesso 

 Roubo de dados, serviços, equipamentos 

 Incêndio 

 Problemas elétricos 

 Erros de usuários 

 Mudanças no programa 

 Problemas de telecomunicação 

 

MATOS (2010) garante que o conhecimento das ameaças e ataques 

potenciais que podem enfraquecer o ambiente computacional das organizações é 

fundamental antes de decidir sobre quais serão os investimentos na área de 

segurança, pois tais ameaças podem comprometer gravemente a segurança do 

patrimônio tecnológico da organização como um todo. 
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3.4 ATAQUES  

 

Ataque, de acordo com SHIREY (2000), pode ser definido como um assalto 

ao sistema de segurança que deriva de uma ameaça inteligente, isto é, um ato 

inteligente que seja uma tentativa deliberada (especial no sentido de um método ou 

técnica) para invadir serviços de segurança e violar as políticas do sistema. 

Para WADLOW (2000) um ataque pode ser ativo, tendo por resultado a 

alteração dos dados; passivo, tendo por resultado a liberação dos dados; ou 

destrutivo visando à negação do acesso aos dados ou serviços. 

O fato de um sistema estar sofrendo um ataque, não caracteriza que suas 

informações serão afetadas. Segundo LAUREANO (2005) o nível de sucesso de um 

ataque depende da vulnerabilidade do sistema e das medidas de proteção que ele 

possui. Abaixo foram relacionadas as principais formas de ataque: 

 Vírus – São pequenos programas que têm a propriedade de se juntar a 

outros arquivos, alterar seu funcionamento normal e se reproduzir, 

contaminando outros arquivos. Em princípio um vírus poderia contaminar 

qualquer arquivo. No entanto, só faz sentido contaminarem executáveis, uma 

vez que estes são carregados e executados na memória (BARBOSA, 2004); 

 Trojans ou Cavalos de Tróia – Assim como na história, são falsos presentes 

enviados às vítimas, geralmente via e-mail, ou seja, programas disfarçados 

que, ao serem executados, efetuam tarefas malignas, tais como capturas de 

senhas e outros dados sigilosos. A principal diferença entre os Trojans e os 

Vírus é que o primeiro não se reproduz ou se replica, ele só é executado e 

propagado através de intervenção humana (BARBOSA, 2004) e (HONÓRIO, 

2003); 

 Worms – São programas que aproveitam falhas dos sistemas para se 

propagar, e se replicar. Ao contrário dos trojans, os worms não contaminam 

arquivos. O Primeiro worm que se tem notícia foi criado por Robert Morris, em 

1988. Este programa aproveitaria uma falha do finger daemon do UNIX e do 

sendmail. Mais o worm de Morris tinha um bug que o fazia reinfectar 

máquinas já contaminadas. Isso provocou a queda de vários computadores 

no EUA (BARBOSA, 2004); 

 Engenharia Social – É a técnica que explora as fraquezas humanas e 

sociais, em vez de explorar a tecnologia. Ela tem como objetivo enganar e 
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ludibriar pessoas assumindo-se uma falsa identidade, a fim de que elas 

revelem senhas ou outras informações que possam comprometer a 

segurança da organização (NAKAMURA e GEUS, 2003). 

 

É importante frisar que um ataque bem sucedido é resultado de uma série de 

fatores que culminaram com a investida de terceiros ao sistema. Quando o sistema 

esta vulnerável, o mesmo fica sob ameaça. Ameaçado e sem forma de reação, uma 

vez se o mesmo não possuir medidas de proteção, até mesmo um pequeno ataque 

pode causar danos ao sistema e, por consequência, à organização. 

 

3.5 POLÍTICAS DE SEGURANÇA  

 

Para ABREU (2002), política de segurança é apenas a formalização dos 

anseios da organização quanto à proteção das informações. Já DIAS (2000) detalha 

melhor o conceito de políticas de segurança. Para ele a política de segurança é um 

mecanismo preventivo de proteção dos dados e processos importantes de uma 

organização que define um padrão de segurança a ser seguido pelo corpo técnico e 

gerencial e pelos usuários, internos ou externos. 

Baseando-se nas definições dos autores acima, pode-se considerar que 

política de segurança é a regulamentação das regras que devem ser seguidas 

dentro das organizações quanto à proteção das informações da mesma. Da mesma 

forma que existe um “código de etiquetas”, onde as pessoas que trabalham nas 

organizações são obrigadas a usarem um determinado tipo de roupa, no que tange 

a informação existe a política de segurança. 

As políticas de segurança vêm no sentido de instruir todos os colaboradores 

nas regras existentes no trato da informação, deixando claras as atribuições, 

restrições e penalidades de cada colaborador da organização.  

De acordo com LAUREANO (2005) a política de segurança deve ir além dos 

aspectos relacionados com sistemas de informação ou recursos computacionais, ela 

deve estar integrada com as políticas institucionais da organização, metas de 

negócio e ao planejamento estratégico da organização. 

A Figura 5 demonstra a importância da política de segurança dentro da 

organização. 
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Figura 5: Estratégia Geral da Organização 
Fonte: LAUREANO (2005, P. 57) 

 
Abaixo foram relacionados algumas premissas referentes à políticas de 

segurança, de acordo com DIAS (2000): 

 Elaborar, divulgar e manter atualizado documento que descreva a política de 

segurança de informações; 

 A alta gerência deve estar comprometida com a política de segurança de 

informações, a qual deve ser implantada de acordo com o documento formal 

por ela aprovado; 

 Definir uma estrutura organizacional responsável pela segurança, a qual deve 

aprovar e revisar as políticas de segurança, designar funções de segurança e 

coordenar a implantação da política; 

 Estabelecer procedimentos de segurança de pessoal, com intuito de reduzir 

ou evitar erros humanos, mau uso dos recursos computacionais, fraude ou 

roubo, por meio de um processo rigoroso de recrutamento de pessoal e de 

controle sobre acessos a dados confidenciais; 

 Todos os funcionários devem ter conhecimento dos riscos de segurança de 

informações e de suas responsabilidades com relação a esse assunto. É 

aconselhável que haja um treinamento de segurança para difusão de boas 

práticas e padrões de segurança, promovendo uma cultura de segurança na 

organização; 

 Implantar controle de acesso lógico aos sistemas de forma a prevenir acessos 

não autorizados. Esse controle pode ser feito via processo seguro de logon, 
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senhas fortemente seguras, registro formal de usuários, monitoramento por 

trilhas de auditoria; 

 Definir procedimentos de backup e de restauração dos sistemas 

computacionais para garantir a integridade e a disponibilidade de dados e 

software. A frequência de backup deve ser apropriada e pelo menos uma 

cópia do backup deve ser guardada em local seguro. Os procedimentos de 

restauração devem ser periodicamente testados para garantir sua efetividade 

quando forem necessários; 

 Auditar regularmente todos os aspectos de segurança a fim de determinar se 

as políticas estão sendo efetivamente cumpridas ou se são necessárias 

modificações. 

 

Se todos os membros de uma organização, desde equipes de mão de obra 

tercerizada à colaborades de alta gerência, tiverem a mesma sinergia no 

cumprimento das normas estabelecidas pela política de segurança, a organização 

diminuirá o número de vunerabilidades, diminuindo também as ameaças e 

consequentemente, sofrerá menos ataques com exitos. 

Considerar que não há brechas na segurança de um sistema de informação, 

além de presunção, é erroneo, pois como dito por NAKAMURA e GEUS (2007) e já 

explanado na presente monografia, não é possível afirmar que um modelo de 

segurança seja totalmente seguro, pois a segurança é altamente complexa, sendo a 

mesma composta por aspectos de negócios, humanos, jurídicos e tecnológicos. 

Nos próximos capítulos serão abordados os quatro aspectos mencionados 

pelos autores, sendo os negócios, o aspecto jurídico, tecnológico e principalmente o 

aspecto humano, uma vez que o foco deste trabalho é demonstrar que as principais 

falhas ainda ocorrem por conta das pessoas envolvidas na segurança da 

informação. 
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CAPÍTULO 4 – OS ASPECTOS LEGAIS E DE NEGÓCIO  

 

  Como já dito anteriormente, um dos aspectos que envolvem a segurança da 

informação é o negócio da organização. O negócio está diretamente ligado na 

elaboração de políticas de segurança, uma vez que a partir dele que é feita a análise 

de risco e impactos que as falhas e os ataques nos sistemas de informações podem 

causar. 

Outro fator importante é o nicho de mercado onde a organização atual. Cada 

segmento tem suas próprias regulamentações e definições para segurança da 

informação. Uma instituição bancária tem políticas de segurança diferentes de uma 

organização que atua no ramo de engenharia civil. 

Essas regulamentações estão relacionadas aos aspectos legais da segurança 

da informação. Um exemplo claro é a Lei Sarbanes Oxley, também conhecida como 

Lei SOX. Ela foi criada em 2002 nos Estados Unidos com a finalidade de aprimorar 

os controles financeiros das organizações que possuem capital aberto na Bolsa de 

Valores de Nova Iorque, após escândalos financeiros ocorridos nos EUA. 

Portanto, neste capítulo será discorrido sobre como os riscos e as 

regulamentações inferem na segurança da informação das organizações. 

 

4.1 RISCOS  

 

Risco ao negócio pode ser definido, segundo JÚNIOR (2004), como uma 

medida da incerteza associada aos retornos esperados de investimentos. Há o 

consenso de que o risco não pode ser eliminado em sua totalidade, mas deve ser 

analisado a fim de criar formas de prevenção para reduzi-lo a níveis aceitáveis. 

Outra definição para risco é dado por GONDIM e MELO (2007), onde eles 

entendem que risco é a probabilidade de que uma situação física com potencial de 

causar danos possa ocorrer, em qualquer nível, em decorrência da exposição 

durante um determinado espaço de tempo a uma vulnerabilidade. 

A definição dada por GONDIM e MELO é mais adequada se a segurança da 

informação for observada apenas por definição e conceitos. Mas não se pode 

esquecer que as organizações investem altas cifras em segurança da informação 

esperando um retorno, muitas vezes, só de não ter prejuízo com as falhas da falta 
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de segurança, já é o suficiente. Nas organizações, duas ferramentas são utilizadas 

para se trabalhar com risco: a análise de risco e o gerenciamento de risco. 

LAUREANO (2005) conceitua as duas ferramentas da seguinte maneira: 

 

 Avaliação ou Análise de Risco: o processo que identifica sistematicamente 

recursos valiosos de sistema, bem como ameaças inerentes a eles, 

quantificando as exposições de perda baseadas em frequências estimadas e 

custos de ocorrência, recomendando assim quais ações serão adotadas para 

minimizar a exposição total. 

 Gerenciamento de Riscos: o processo de identificação e controle dos 

eventos incertos, tendo por finalidade eliminar ou minimizar os que podem 

afetar os recursos de sistema. 

 

Os dois processos descritos acima trabalham em conjunto, onde o mais 

abrangente é o gerenciamento de risco, contemplando diversas etapas, sendo a 

inicial a análise ou avaliação de risco. A seguir serão explicadas cada uma das 

etapas do gerenciamento de risco: LAUREANO (2005). 

 

 Identificação dos Riscos: tendo sempre o foco no negócio, nesta etapa são 

identificados quais riscos existem ao mesmo. Neste momento é realizada a 

análise de risco; 

 Quantificação dos Riscos: nessa etapa é calculado o impacto que um 

determinado risco pode causar ao negócio. Utiliza-se o BIA (Business Impact 

Analysys) como ferramenta para identificação dos ativos de informação e 

vulnerabilidades mais críticas ao negócio; 

 Tratamento dos Riscos: com os riscos identificados, a organização defini 

quais serão tratados por meio das medidas de segurança que devem ser 

implementadas. É a etapa onde são definidas mediadas adicionais de 

segurança, como o plano de continuidade de negócio, que atuará caso haja 

uma interrupção no funcionamento normal do sistema; 

 Monitoração dos Riscos: o gerenciamento de riscos consiste num processo 

cíclico, que não termina com a implementação de uma medida de segurança. 

Através de um monitoramento constante, é possível identificar quais foram os 
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acertos e erros, onde será iniciado o ciclo novamente. A Figura 6 mostra este 

funcionamento cíclico do processo de gerenciamento de risco. 

 

Figura 6: Processo de Gerenciamento de Risco 
Fonte: http://www.targettrust.com.br/blog 

 

A Figura 6 mostra claramente que o funcionamento cíclico do gerenciamento 

de risco é necessário, pois segundo LAUREANO (2005) alguns riscos podem ser 

eliminados, alguns mitigados e, em alguns casos, podem ser aceitos num 

determinado limite dentro da organização, mas nunca podem ser negligenciados. A 

negligência é um risco com impactos nocivos ao negócio.  

 

4.2 LEGISLAÇÃO 

  

Para LAUREANO (2005) a legislação específica para a área de segurança da 

informação é o resultado do trabalho de diversos grupos de pesquisas criados 

justamente para atender os anseios do setor. Esses grupos focaram no 

desenvolvimento de padrões de segurança e em projetos legislativos para 

abordarem o tema sob a ótica legal, protegendo os direitos da sociedade em relação 

as suas informações e prevendo sanções legais àqueles que não o respeitam. 

Num mundo cada vez mais globalizado, LAUREANO (2005) classifica a 

legislação, de acordo com sua jurisdição, em padrões de segurança, que atuam 

numa esfera global e as leis e normas, que podem ser semelhantes em alguns 

países, atuam num âmbito nacional. 
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Esses padrões de segurança internacionais são criados por comitês ou 

institutos, onde seus membros são de diversos países, onde são discutidos 

problemas em comum para se chegar num consenso de normas que são 

estabelecidas. As legislações nacionais são criadas pelo Poder Legislativo de cada 

país, de acordo com as necessidades de cada um deles. Porém existe a tendência 

de essas regulamentações regionais convergirem para o mesmo sentido das normas 

internacionais, a fim de melhorar a prevenção e a punição aos crimes digitais. 

RAVANELLO, HIJAZI E MAZZORANA (2004) conceituam crime digital como 

um crime meio, ou seja, um crime corriqueiro cometido por intermédio do uso do 

computador. Não há nada de novo em um crime digital a não ser a forma que o 

mesmo é cometido. 

No próximo item será mostrado como as legislações e normas interferem na 

segurança da informação nas organizações. 

 

4.3 IMPACTO DAS NORMAS NA ORGANIZAÇÃO 

 
Com a grande dependência que existe das organizações em relação à 

tecnologia da informação, é muito improvável que qualquer instrução normativa na 

qual a organização tem que se adequar, não tenha impacto na TI da organização. 

Como exemplo, será mostrado como a implantação da Lei SOX impacta diretamente 

na TI e, consequentemente, na segurança da informação. 

Para recapitular, PINHEIRO (2007) mostra que Em 30 de julho de 2002, o 

congresso americano promulgou o Ato Sarbanes-Oxley, elaborado pelos senadores 

americanos Michael Oxley e Paul Sarbanes. O escopo da legislação federal "The 

U.S. Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002", mais 

conhecida como Lei Sarbanes-Oxley, ou simplesmente SOX, contém 11 títulos e 

foca principalmente a responsabilidade penal da alta administração.  

A Lei SOX representou um forte impacto sobre a área de Tecnologia da 

Informação das organizações. Com a lei, rígidos parâmetros legais foram impostos 

às organizações de capital aberto e suas respectivas subsidiárias, cujas ações são 

negociadas em Bolsas (NYSE e Nasdaq), a fim de aprimorar seus controles internos, 

fornecendo assim, uma maior precisão na informação publicada aos acionistas. 
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Consequentemente, as preocupações com a segurança da informação 

também convergem neste sentido, quanto maior a necessidade de controles internos 

e a responsabilidade penal atribuída à alta administração por fraudes em suas 

informações financeiras, mais seguro deve ser o ambiente. 

Com a sanção da Lei SOX, existe a obrigação de observar as práticas de 

segurança em sistemas e redes, utilizando critérios rígidos para o controle de 

aplicações de organizações que estão sob a Lei. PINHEIRO (2007) deixa claro que 

invasão de sistemas, ataques, vírus, acesso indevido a bancos de dados, fraudes de 

senhas e demais ameaças à segurança da informação de uma organização podem, 

se não houver como provar que foram tomadas as devidas ações preventivas, 

implicar em responsabilidade direta dos administradores, surgindo daí possibilidades 

concretas de sanções civis e penais. 

Os parágrafos acima vêm no sentido de reforçar que a segurança da 

informação vai além da tecnologia, pois ela é impactada diretamente por agentes 

externos, quer seja ele fatores de mercado, legais ou humanos. 

De acordo com PINHEIRO (2007), dois pontos devem ser levados em 

consideração no que se refere ao uso de sistemas de informação, no âmbito da Lei 

SOX: 

 Segurança de sistemas de informação: a adequação do conteúdo da SOX 

deve ocorrer entre toda a cadeia de comunicação da empresa, principalmente 

nos recursos concernentes a informações financeiras. Sistemas de gestão - 

ERP (Enterprise Resource Planning), aplicativos contábeis, sistemas de 

relacionamento com clientes - CRM (Customer Relationship Management), 

Sistemas de gerenciamento de cadeia de suprimentos (Supply Chain 

Management), em conjunto com as demais aplicações de comunicação, 

banco de dados e armazenamento de informações precisam estar em 

sintonia com as regras adotadas na legislação; 

 Controle de registros: Um arquivo de registros de procedimentos é 

fundamental para a tranquilidade dos administradores. Estes registros devem 

ser tanto tangíveis (em papel) ou intangíveis (arquivos digitais e demais 

mídias) e a redundância em sistemas de backup é altamente recomendada. 

No bojo da lei encontram-se disposições que penalizam severamente a 

falsificação, destruição e perda de documentos e registros, bem como 
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preveem a observação de prazos para seu armazenamento após o 

fechamento de cada exercício fiscal. 

Entretanto, apesar da Lei exigir a implementação de controles internos 

rígidos, ela é omissa no sentido de estabelecer metodologias para mensuração e 

acompanhamento destes controles. Para suprir esta necessidade, atualmente são 

utilizadas soluções tradicionais como o BSC (BalancedScoreCard), ROI (Return on 

Investment), TCO (Total Cost of Ownership), EVA (Economic Value Added), e outros 

modelos começam a ser empregados nas organizações, como o COBIT (Control 

Objectives for Information and Related Technology),   ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library), e CMM (Capability Maturity Model). 

Tanto o aspecto legal quanto o negócio são dois itens que compõe todo um 

sistema de segurança da informação, que ainda possui o aspecto tecnológico e o 

principal, o aspecto humano. Nos próximos capítulos, os dois aspectos faltantes 

serão discutidos. 
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CAPÍTULO 5 – O ASPECTO TECNOLOGICO  
 

O aspecto tecnológico parece ser o mais trivial da segurança da informação 

entre os demais. Quando se fala em computação, sistemas, redes logo se pensa em 

tecnologia. Muitas pessoas se equivocam ao pensar que apenas restrições 

tecnológicas são suficientes para proteger a informação, mas não se pode negar sua 

importância nas definições de segurança. A escolha da tecnologia pode ser um fator 

decisivo para o sucesso ou fracasso da segurança da informação dentro das 

organizações. Neste capítulo serão abordados quais são as tecnologias e 

metodologias disponíveis para proteger a informação. 

 
5.1 SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO 

  

Uma das proteções mais básicas aos sistemas de informação são os 

controles de acessos. Os controles de acessos impedem que pessoas não 

autorizadas acessem as informações contidas no sistema, impedindo assim o uso 

indevido da mesma. Além de impedir o acesso de pessoas não autorizadas, o 

controle de acesso permite a criação de níveis hierárquicos de permissão, onde é 

determinado o nível de acesso de cada usuário do sistema. 

De acordo com LAUREANO (2005), a autorização e a autenticação são dois 

mecanismos de controle de segurança, onde a autorização pode ser definida como o 

processo de concessão ou negação de direitos aos usuários ou sistemas, baseada 

nas Access Control Lists – ACL ou Listas de Controle de Acesso, que definem quais 

atividades podem ser realizadas, criando os níveis hierárquicos dentro do sistema, 

ou seja, os perfis de acesso. 

Já a autenticação, para o mesmo autor, é o meio de confirmação de que o 

usuário é realmente quem está afirmando ser, sendo uma verificação que ocorre 

para validar ou não o acesso ao sistema. Este procedimento é de suma importância 

para a segurança, uma vez que além de garantir a procedência do acesso, auxilia no 

controle de acesso. 

Atualmente os processos de autenticação são baseados em três métodos 

distintos: (LAUREANO, 2005)   
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 Identificação Positiva: método no qual é verificado “o que você sabe”, onde 

o usuário demonstra conhecer a informação utilizada pela autenticação, como 

por exemplo, uma senha; 

 Identificação Proprietária: método no qual é verificado “o que você tem”, 

onde o usuário demonstra possuir a informação utilizada para autenticação, 

como por exemplo, tokens utilizados em transações bancárias virtuais; 

 Identificação Biométrica: método no qual é verificado “quem você é”, onde o 

usuário exibe alguma característica física única para autenticar quem 

realmente ele é, como por exemplo, a impressão digital. 

 

Comparando os três métodos, eles podem ser colocados em uma escala de 

segurança conforme a Figura 7. 

Figura 7: Métodos de Autenticação 
Fonte: LAUREANO (2005, P. 57) 

 

Na Figura 7 é possível entender que os métodos de Identificação Positiva ou 

Proprietária são mais suscetíveis a falhas do que o método de Identificação 

Biométrica, uma vez que a dificuldade de fraude neste último método é maior do que 

nos anteriores.  

Em um ambiente seguro, quer seja ele físico ou virtual, os métodos acima 

descritos podem ser utilizados em conjunto, uma vez que quanto maior o número de 

verificações, menor o risco de fraudes ou acessos indevidos.    

 

 5.2 FIREWALL 

 

Um firewall é definido como um componente, ou um conjunto de 

componentes, situado entre duas ou mais redes, onde é realizado o registro, o 

controle e a autenticação de todo o tráfego que passa por ele. (NAKAMURA e 

GEUS, 2007) 
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LAUREANO (2002) entende que um firewall pode ser um PC, um roteador, 

um computador de intermediário, um mainframe, uma estação de trabalho UNIX ou 

uma combinação destes componentes e que o firewall é situado no ponto onde se 

encontram a rede segura, localizada internamente na organização, com a rede não 

confiável, geralmente a internet, ponto este conhecido como ponto de 

estrangulamento. 

A Figura 8 mostra um esquema básico do funcionamento de um firewall. 

 Figura 8: Firewall 
Fonte: http://www.internetsegura.org 

 

TANENBAUM (2003) faz uma alusão interessante em relação ao 

funcionamento do firewall, onde ele diz que os firewalls são apenas uma adaptação 

moderna de uma antiga forma de segurança medieval: cavar um fosso profundo em 

torno do castelo. Esse recurso forçava todos aqueles que quisessem entrar ou sair 

do castelo a passar por uma única ponte levadiça, onde poderiam ser revistados por 

guardas. Nas redes, e possível usar o mesmo artifício: uma empresa pode ter muitas 

LANs conectadas de forma arbitraria, mas todo o trafego de saída ou de entrada da 

empresa e feito através de uma ponte levadiça eletrônica, no caso o firewall. 

Cabe salientar o que foi dito por LAUREANO (2005) onde ele alerta que 

mesmo se o firewall tiver sido projetado para permitir que dados confiáveis passem, 

negar serviços vulneráveis e proteger a rede interna contra ataques externos, um 

ataque recém-criado pode penetrar o firewall a qualquer hora. Cabe ao  

administrador da rede verificar regularmente os registros de eventos e alarmes 

gerados pelo firewall. 
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Os firewalls são divididos em duas classes: filtros de pacotes e servidores 

proxy, também conhecido como gateways de aplicação, onde estão descritos a 

seguir (LAUREANO, 2005) e (SOUZA, 2007):  

 

 Filtro de Pacote: utiliza regras estáticas para filtrar pacotes que têm origem 

de servidores externos. A filtragem de pacotes é um dos principais 

mecanismos que, mediante regras definidas pelo administrador em um 

firewall, permite ou não a passagem de datagramas IP em uma rede. O dual 

homed system é o sistema mais simples de firewall, onde há um servidor com 

duas placas de rede realizando a comunicação entre os usuários de ambas 

as redes. Um exemplo clássico é um firewall entre a internet e uma intranet 

corporativa, exemplificado na Figura 9;  

Figura 9: Firewall como filtro de pacote 
Fonte: LAUREANO (2005, p. 57) 

 

 Servidores Proxy ou gateways de aplicação: firewall que tem a função de 

um filtro para os pacotes que são gerados pela rede interna da organização 

(LAN) e muitas vezes ele impede a conexão com servidores externos que 

podem ser prejudiciais ao sistema de informação.  

 

 

5.3 DETECTOR DE INTRUSOS 

 

As ferramentas de detecção de intrusos, conhecidas também como IDS (do 

inglês Intrusion Detection System), tem a função de tentar reconhecer, por meio da 

análise das informações disponíveis em um sistema ou na rede, um comportamento 
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ou uma ação intrusiva, a fim de emitir alertas para o administrador do sistema, 

podendo também, em paralelo, ativar medidas de segurança. (LAUREANO, 2005) 

Para SOUZA (2007) os IDS trabalham em conjunto com o firewall, pois o IDS 

verifica o conteúdo de um pacote IP por intermédio de um sistema de assinaturas, 

emitindo alertas caso as assinaturas do IDS não sejam compatíveis com o conteúdo 

do pacote recebido, aprimorando assim, as configurações do firewall. 

Em suma, o principal objetivo do IDS é detectar tentativas indevidas de 

acesso ao sistema ou se algum usuário legítimo está fazendo mau uso do mesmo. 

Os IDS são classificados em relação com a sua forma de monitoração e aos 

mecanismos de detecção utilizados. 

Quanto à origem dos dados, existem basicamente dois tipos de 

implementação de ferramentas IDS (LAUREANO, 2005): 

 

 Host Based IDS (HIDS): são instalados em servidores para alertar e 

identificar ataques e tentativas de acesso indevido à própria máquina, sendo 

mais empregados nos casos em que a segurança está focada em 

informações contidas em um servidor; 

 Network Based IDS (NIDS): são instalados em máquinas responsáveis por 

identificar ataques direcionados a toda a rede, monitorando o conteúdo dos 

pacotes de rede e seus detalhes como informações de cabeçalhos e 

protocolos. 

 

Já quanto à forma de detecção, existem as técnicas relacionadas abaixo 

(LAUREANO, 2005): 

 

 Detecção por assinatura: os dados coletados são comparados com uma 

base de registros de ataques conhecidos (assinaturas). Por exemplo, o 

sistema pode vasculhar os pacotes de rede procurando sequências de bytes 

que caracterizem um ataque de buffer overflow contra o servidor WWW 

Apache; 

 Detecção por anomalia: os dados coletados são comparados com registros 

históricos da atividade considerada normal do sistema. Desvios da 

normalidade são sinalizados como ameaças; 
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 Detecção Híbrida: o mecanismo de análise combina as duas abordagens 

anteriores, buscando detectar ataques conhecidos e comportamentos 

anormais. 

  
SOUZA (2007) exemplifica o funcionamento de IDS por meio da Figura 10, 

onde é mostrado a infraestrutura de uma rede com IDS. 

Figura 10: Esquema do funcionamento de um IDS 
Fonte: SOUZA (2007, p. 31) 

 

Na Figura 10 observa-se a existência de um computador com IDS conectado 

a um HUB em rede com firewall. Na configuração mostrada pela Figura 10, o IDS 

captura todos os pacotes de IPs que vem da internet , possibilitando verificar todas 

as ameaças que eventualmente passem pelo firewall. 

 

5.4 CRIPTOGRAFIA 

 

De origem grega, a palavra criptografia (kriptos = escondido, oculto; grifo = 

grafia, escrita), é o nome dado à técnica utilizada para cifrar uma informação, 

tornando-a incompreensível a todos os que não possuem autorização para acessar 

a informação, exceto o transmissor e o destinatário, que sabem como interpretá-la. 

(KUROSE e ROSS, 2003). 
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Segundo FITZGERALD e DENNIS (2005) existem dois tipos de criptografia: a 

simétrica e a assimétrica. A diferença básica entre os dois tipos de criptografia é a 

quantidade de chaves usadas no momento de criptografar e descriptografar. 

O algoritmo simétrico, também conhecido como algoritmo de chave privada, 

utiliza a mesma chave tanto para cifrar quanto para decifrar uma informação, sendo 

necessário o conhecimento da mesma pelo emissor e destinatário. Para 

LAUREANO (2005) este é o principal problema do algoritmo simétrico, pois a chave 

tem que ser entregue aos participantes da comunicação de um modo seguro, só 

sendo possível iniciar as transações após este processo. A Figura 11 mostra o 

funcionamento do algoritmo de chave privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Algoritmo de criptografia simétrica 

Fonte: SOUZA (2007, p. 32) 
 

SOUZA (2007) explica que na Figura 11 a mensagem parte do emissor 

passando por um processo de ciframento, após este processo, a mensagem cifrada 

é encaminhada para o destinatário que possui a chave para decifrar a mensagem, 

desta forma torna-se difícil para quem não têm a chave correta decifrar a informação 

original. 

Um dos algoritmos simétricos mais populares é o DES (Data Encryption 

Standard) de 56 bits desenvolvido pela IBM (International Business Machines) e 

mantido pela NIST (National Institute os Standards and Technology). 

Já a criptografia que utiliza o algoritmo assimétrico, também conhecida como 

criptografia de chave pública, possui duas chaves distintas, uma em cada 

extremidade do processo, sendo uma utilizada para criptografar a informação e a 

outra para descriptografá-la. Elas são geradas a partir de um cálculo matemático, de 
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forma que não é possível calcular uma a partir da outra. (KUROSE e ROSS, 2003; 

LAUREANO, 2005; SOUZA, 2007). 

Na criptografia assimétrica, o emissor, responsável em criptografar a 

informação, não transmite a chave para o destinatário, que é responsável em 

descriptografar a mesma, sendo assim, mesmo se a informação for capturada na 

transmissão, a mesma não poderá ser entendida. A Figura 12 exemplifica o 

funcionamento da criptografia assimétrica. (SOUZA, 2007). 

    

Figura 12: Algoritmo de criptografia assimétrica 
Fonte: SOUZA (2007, p. 33) 

 

Para SOUZA (2007) um algoritmo bastante difundido de chave pública é o 

RSA, cuja sigla é formada pelas iniciais dos nomes de seus criadores Ronald Rivest, 

Adi Shamir e Leonard Adleman, então professores do MIT (Massachusetts Institute 

os Technology) que atualmente o mantém. LAUREANO (2005) explica que a chave 

pública RSA utiliza uma criptografia em blocos, possuindo assim uma segurança 

muito forte, pois é necessário um alto poder computacional para tentar quebrar a 

chave. Como isso, este algoritmo pode ser utilizado tanto para cifrar informações ou 

como base para a assinatura digital. 

 

5.5 HASH 

 

Hash é uma função matemática aplicada em algoritmos que utilizam 

mensagens de texto para a criação de um código chamado message digest (resumo 

de mensagem). (SOUZA, 2007; STALLINGS, 1999). 
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Em suma, o hash realiza um cálculo sobre o conteúdo do arquivo, gerando 

um resultado único para aquele conteúdo. Caso ocorra alguma alteração, o 

resultado gerado pelo hash é modificado, sendo possível verificar se o arquivo foi 

corrompido ou infectado por vírus. 

Faz-se necessário ressaltar que a função hash é parte fundamental do 

mecanismo utilizado na assinatura digital. 

 

5.6 ASSINATURA DIGITAL 

 
Para TADANO (2002) assinatura digital tem a função de garantir o sigilo, 

integridade e autenticidade de documentos envolvidos em transações eletrônicas, 

utilizando-se a criptografia assimétrica e a função hash para sua criação. Já SOUZA 

(2007) entende que assinatura digital é um código utilizado para verificar a 

integridade de uma informação ou mensagem.  

A Figura 13 exibe o mecanismo de criação de uma assinatura digital, 

utilizando algoritmos de criptografia assimétrica com uma função hash. 

Figura 13: Algoritmo de criptografia assimétrica e com a função hash (assinatura digital) 
Fonte: TADANO (2002, p. 40) 

 

TADANO (2002) explica a Figura 13 dizendo que, para garantir a integridade 

e o sigilo do documento, o remetente deve gerar o código Hash a partir do 
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documento original e cifrá-lo usando a chave pública do destinatário, obtendo assim, 

uma assinatura criptografada. O destinatário por sua vez, deve decifrar a assinatura 

criptografada com sua chave privada, em seguida, gerar o novo código Hash do 

documento recebido e comparar o resultado obtido com a assinatura decifrada. 

Os algoritmos RSA e DSS (Digital Signature Standard) são os mais utilizados 

em mecanismos de assinatura digital. 

 

5.7 VPN – VIRTUAL PRIVATE NETWORK 

 

VPN, do inglês Virtual Private Network, é uma Rede Privada Virtual que, de 

acordo com CHIN (1998) funciona como um túnel criptografado entre pontos 

autorizados, para transferência de informações pela internet ou por outra rede 

pública, de modo seguro, entre redes corporativas ou usuários remotos. 

A principal preocupação de uma VPN é a segurança, pois as informações 

privadas são transmitidas por redes inseguras, sendo necessária a proteção contra 

modificações ou interceptações. 

CHIN (1998) entende que uma das grandes vantagens de usar uma VPN é o 

custo reduzido com infraestrutura, uma vez que elimina-se a necessidade de links 

dedicados de longas distâncias que podem ser substituídos pela internet. 

A seguir são apresentados duas aplicações importantes para VPNs. 

(LAUREANO, 2005; CHIN, 1998). 

 

 Acesso Remoto via internet: O acesso remoto a redes corporativas através 

da Internet pode ser viabilizado com a VPN através da ligação local a algum 

provedor de acesso (Internet Service Provider - ISP). A estação remota disca 

para o provedor de acesso, conectando-se à Internet e o software de VPN 

cria uma rede virtual privada entre o usuário remoto e o servidor de VPN 

corporativo através da Internet. A Figura 14 demonstra este procedimento. 
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Figura 14: Acesso Remoto via internet 

Fonte: CHIN (1998) 
 

 Conexão de LANs via internet: Uma solução que substitui as conexões 

entre LANs através de circuitos dedicados de longa distância é a utilização de 

circuitos dedicados locais interligando-as à Internet. O software de VPN 

assegura esta interconexão formando a WAN corporativa. A depender das 

aplicações também, pode-se optar pela utilização de circuitos discados em 

uma das pontas, devendo a LAN corporativa estar, preferencialmente, 

conectada à Internet via circuito dedicado local ficando disponível 24 horas 

por dia para eventuais tráfegos provenientes da VPN. A Figura 15 exemplifica 

este mecanismo. 

 
Figura 15: Conexão de LANs via internet 

Fonte: CHIN (1998) 
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CAPÍTULO 6 – O ASPECTO HUMANO  
 

Depois de apresentar os aspectos legais, de negócio e tecnológico, é o 

momento de abordar o principal, que dá suporte a todos os demais: o fator humano. 

Muito se evoluiu no aspecto do negócio, com a análise e o gerenciamento de risco, 

na legislação, como por exemplo a Lei SOX, na tecnologia, com algoritmos de 

criptografia cada vez mais complexos, mas ainda há um gap na questão cultural. O 

elo da corrente da segurança da informação que precisa ser fortalecido atualmente 

são os colaboradores das organizações. 

Para corroborar com o que foi dito no paragrafo anterior, LAUREANO (2005) 

diz que no passado, o foco da segurança da informação era a tecnologia. 

Atualmente, o desafio está na construção de relação confiável entre clientes e 

parceiros. DE MARCO e LISTER (1990) enfatizam que os principais problemas das 

organizações não são de origem tecnológica, mas sim sociológica. 

Todas essas afirmações apenas demonstra que os esforços em melhorias 

das políticas de segurança devem convergir para um único aspecto, o humano. Por 

ser a parte mais vulnerável, as pessoas são alvos frequentes de ataques de um 

profissional chamado de engenheiro social. 

 

6.1 ENGENHARIA SOCIAL 

 

A engenharia social é o mecanismo mais utilizado para explorar as 

vulnerabilidades existentes nas pessoas. Engenharia social, para KONSULTEX 

(2003), é a ciência que estuda como o conhecimento do comportamento humano 

pode ser utilizado para induzir uma pessoa a atuar segundo seu desejo. Nada mais 

é do que a uma forma de persuasão de pessoas despreparadas que detêm 

informações importantes e de relevância aos engenheiros sociais. 

O perfil deste profissional é, segundo ARAÚJO (2005), na maioria das vezes 

agradável, pois trata de uma pessoa educada, simpática, carismática, e acima de 

tudo, criativa, flexível e dinâmica. 

PEIXOTO (2006) e FONSECA (2009) descrevem como as principais 

ferramentas utilizadas pelo engenheiro social os seguintes itens: 
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 Telefone ou VolP (voz sobre IP): passar-se por alguém que não é seria um 

dos típicos ataques de engenharia social, o engenheiro pode passar-se por 

um help desk, por exemplo; 

 Internet (coleta de informações): como, por exemplo, sites que fornecem id; 

 Intranet (acesso remoto): por exemplo, por acesso remoto, capturando-se o 

micro de determinado usuário da rede e se passando por alguém que na 

verdade não é; 

 E-mail: fakemail, e-mails falsos e os famosos phishing scam estão entre as 

ferramentas utilizadas por e-mail; 

 Pessoalmente (In Person Social Engineering): poder de persuasão, 

habilidade em saber conversar, tipo de ataque mais raro; 

 Chats (bate papo): fazer-se passar por alguém que na verdade não é fica 

muito mais fácil pelos canais de bate-papo; 

 Fax: primeiramente, obter o número do fax da pessoa física ou jurídica para 

que se possa começar o ataque; 

 Cartas/correspondência: não é o meio mais moderno sem dúvida, mas, 

acredite, é um recurso poderoso que faz como uma das maiores vítimas as 

pessoas mais velhas; 

 Spyware: software "espião" usado para monitorar de modo oculto as 

atividades do computador de um alvo; 

 Mergulho no lixo (Dumpster diving): várias coisas que são descartadas 

para o lixo muitas vezes contêm informações essenciais ao suposto 

engenheiro social; 

 Surfar sobre os ombros: é o ato de observar uma pessoa digitando no 

teclado do computador para descobrir e roubar sua senha ou outras 

informações de usuário; 

 P2P (Peer-to-Peer): tecnologia empregada para estabelecer comunicação 

entre inúmeros computadores, como uma rede, onde cada estação possui 

capacidades e responsabilidades equivalentes. 

 

É inegável a quantidade de ferramentas que o engenheiro social tem 

disponível para utilização em seus ataques, e essas investidas contra as vitimas se 

dão de maneira simples, onde o engenheiro social se mostra prestativo, se dispondo 
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a ajudar suas vítimas com o objetivo de coletar informações, sempre explorando 

suas vulnerabilidades. 

JÚNIOR (2006) aponta características humanas que se tornam 

vulnerabilidades, tornando-se presa fácil do engenheiro social: 

 

 Vontade de ser útil: as pessoas, num primeiro momento, procura agir com 

cortesia, bem como ajudar outros quando necessário; 

 Busca por novas amizades: o ser humano costuma se agradar e sentir-se 

bem quando elogiado, ficando mais vulnerável e aberto a fornecer 

informações, pois bajulações fazem o seu ego aumentar; 

 Propagação de responsabilidade: trata-se da situação na qual o ser 

humano considera que ele não é o único responsável por um conjunto de 

atividades; 

 Persuasão: compreende quase uma arte a capacidade de convencer 

pessoas, onde se busca obter respostas específicas. Isto é possível porque 

as pessoas têm características comportamentais que as tornam vulneráveis à 

manipulação. 

 

Essas características citadas por JÚNIOR (2006) existem por conta de 

algumas personalidades que algumas pessoas possuem, entre eles, pode-se citar a 

vaidade, o egoísmo, o excesso de autoconfiança, a baixa autoestima, entre outras. 

O engenheiro social age justamente nestas características, de acordo com cada 

uma delas, sua tática é diferente. 

Por ser uma pessoa muito versátil, o engenheiro social se adapta 

rapidamente em situações diversas, evoluindo e inovando seus meios de ataque. 

Porém, de uma forma geral, o engenheiro social segue algumas formas básicas de 

ataque. ARAÚJO (2005) aponta estas formas clássicas de ataque utilizadas pelo 

engenheiro social: 

 

 Informações inofensivas x valiosas: uma técnica utilizada pelos 

engenheiros sociais, onde eles obtêm informações, a primeiro momento, sem 

muita relevância, porém, ao juntar diversas dessas informações inofensivas, 

eles conseguem transforma-las no resultado esperado. Nada mais é um 
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grande quebra-cabeça, onde cada informação é uma peça e, depois de 

montada junto com as demais, tem se a solução para o que era pretendido; 

 Criando confiança: inicialmente criando um vínculo de amizade e depois 

fortalecendo este laço, o engenheiro social, cria situações onde ele possa 

atuar a fim de ganhar a confiança da vítima.Uma vez conquistada, a vítima 

não tem motivos aparentes para desconfiar, por isso compartilha informações 

pessoais e profissionais, acreditando tratar-se de um amigo, mas na verdade 

é o engenheiro social em ação. Uma forma de evitar, ou no mínimo, mitigar o 

sucesso destes ataques é utilizando o que fora ensinado por nossos pais na 

infância: não confie em estranhos; 

 Simplesmente pedindo: pode parecer trivial, mas a técnica de pedir também 

é utilizada pelo engenheiro social. Quando não se sabe alguma coisa, 

qualquer pessoa pergunta e pede informação. Mas para ter sucesso, ele 

utiliza técnicas para garantir que não receberá um não como resposta. Para 

mostrar que o mesmo tem domínio sobre o assunto, ele utiliza jargões e gírias 

do ambiente no qual ele está atuando. Por meio da autoridade que ele impõe 

e do medo gerado em suas vítimas, o engenheiro social consegue atingir 

seus objetivos;  

 “Posso ajudar?”: técnica utilizada para ganhar confiança e deixar a 

sensação que a vítima “ficou devendo esta”. O engenheiro social cria 

problemas às vítimas e se mostra como a única solução para eles. Após 

resolver o problema criado por ele mesmo, o engenheiro social não ataca 

imediatamente, mas deixa a vítima com a sensação de gratidão para com ele. 

O perigo está justamente neste ponto, pois quando o engenheiro social 

precisar de informações, a vítima retribuirá o “favor” feito por ele; 

 “Você pode me ajudar?”: semelhante à técnica de simplesmente pedir, 

difere da primeira na questão dramática que envolve o pedido. A vítima se vê 

prestigiada em auxiliar um novo colega de trabalho em suas necessidades e 

acaba ficando vulnerável aos ataques promovidos pelo engenheiro social. 

 

FONSECA (2009) entende que uma maneira de proteger a organização 

contra os ataques dos engenheiros sociais é treinando e educando os colaboradores 

sobre a forma de proteger as informações e quais devem ser protegidas, a fim de 

buscar uma aptidão para identificar situações de risco. 
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Para criar e disseminar essa consciência de preocupação com a segurança 

da informação, as organizações devem criar e divulgar amplamente suas políticas, 

normas e procedimentos de segurança da informação por meio de treinamento 

constante de seus colaboradores. 

   

6.2 TREINANDO E CONSCIENTIZANDO OS COLABORADORES 

 

Para FONSECA (2009) o treinamento dos colaboradores é uma ferramenta 

de conscientização importante. Da mesma maneira que há formas de aumentar os 

controles tecnológicos, ferramentas disponíveis para a análise e a gestão de riscos, 

há também o treinamento e a conscientização como forma de diminuir as 

vulnerabilidades existentes no aspecto humano da segurança da informação. 

ARAÚJO (2005) entende que para ter êxito no treinamento dos 

colaboradores, o mesmo deve ser elaborado não apenas pela área de TI da 

organização, mas em conjunto com os departamentos de Relações Públicas, 

Marketing, Comunicações e Recursos Humanos. Ele ainda ressalta que o programa 

de conscientização deve ser criativo, dinâmico e convincente. 

MITNICK e SIMON (2003) citam alguns exemplos que podem ajudar na 

disseminação do programa de conscientização dos colaboradores da empresa: 

 

 O fornecimento de trabalhos, pesquisas, artigos para leitura voltada à 

engenharia social, para todos os funcionários; 

 A inclusão de itens informativos nas circulares de empresa; 

 Pôsteres afixados nas áreas dos empregados; 

 Notas publicadas no quadro de avisos; 

 O envio de lembretes por correio eletrônico; 

 O uso de proteções de tela relacionadas com segurança; 

 A impressão de etiquetas para o telefone com mensagens tais como “A 

pessoa que está ligando é quem ela diz ser?”; 

 A configuração de mensagens de lembrete que aparecem quando o 

computador é ligado, tais como “Criptografe as informações confidenciais 

antes de enviá-las”; 
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 A inclusão da conscientização para a segurança como o item padrão nos 

relatórios de desempenho dos empregados e nas análises anuais; 

 A publicação na Intranet de lembretes de conscientização para a segurança, 

talvez usando quadrinhos ou humor, ou alguma outra maneira que incentive 

as pessoas a lerem; 

 O uso de um quadro eletrônico de mensagens na lanchonete, com um 

lembrete de segurança que seja trocado frequentemente. 

 

É importante frisar que o treinamento é a principal maneira de se desenvolver 

o aspecto humano da segurança da informação, pois através dele é possível criar 

uma cultura segura, onde os colaboradores são instruídos a resistirem aos ataques 

dos engenheiros sociais, protegendo assim o ativo de informação da organização. 

Mas não basta apenas treinar. Os colaboradores devem ser sempre 

monitorados para saber se todos estão aplicando as técnicas de defesa aprendidas 

no treinamento. Este é um fator crucial para o sucesso da segurança da informação, 

uma vez que com o monitoramento é possível também verificar quais pontos 

necessitam de melhorias.  

Porém, como já dito, não é possível deixar um ambiente totalmente seguro, 

mas o treinamento diminui as vulnerabilidades do aspecto humano, fortalecendo 

assim o elo mais fraco da corrente e, consequentemente, aumento o nível de 

segurança da organização. 

Segundo FONSECA (2009) o principal objetivo de um programa de 

conscientização sobre segurança é influenciar os colaboradores no sentido de que 

seus comportamentos e atitudes sejam mudados de acordo com as regras definidas 

nas políticas de segurança, a fim de que todos possam proteger a informação da 

organização. 

Para atingir esse objetivo é necessário não apenas redigir as regras de 

segurança da organização e fazer a divulgação de forma pontual. O treinamento e a 

conscientização dos colaboradores vão além dessas ações. 

Um fator de risco ao sucesso dos treinamentos é a motivação dos 

colaboradores. Para PRESCOTT (2007) um colaborador desmotivado, insatisfeito e 

desvalorizado pode colocar em risco todo o investimento realizado pela organização 

em tecnologia e treinamento, se este não for devidamente valorizado. 
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Além de todos os sentimentos de rejeição que o colaborador pode sentir, 

muitos deles, segundo SCHWARTAU (2010), não se importam com a organização 

no qual são colaboradores, apenas com o próprio benefício, não sabendo que, se a 

organização vai bem, ele também vai, mas o contrário também é verdadeiro. 

Por se tratar de um assunto tecnológico, a segurança da informação é vista, 

pela ótica de alguns colaboradores, restrita apenas a firewalls ou outras formas de 

proteção, deixando de se preocupar com os possíveis ataques do engenheiro social. 

Transformar este pensamento, no sentido que o colaborador é parte integrante da 

segurança da informação da organização é o objetivo principal dos treinamentos e 

conscientização.   

Para FONSECA (2009) é necessário envolver e motivar os colaboradores de 

forma que eles se sintam envolvidos e integrados na política de segurança da 

organização. Para a autora, a organização pode considerar que o programa de 

treinamento e conscientização está no sentido do êxito se todos os colaboradores, 

após participarem do treinamento, estejam motivados, convencidos e tiverem em 

suas mentes que a segurança da informação faz parte do seu trabalho. 

Corroborando com o que foi dito por FONSECA (2009), ARAÚJO (2005) 

acredita que o mais importante é que haja conscientização por parte de todos os 

colaboradores, para ao menos, mitigar as ameaças da engenharia social.  

 

6.3 SECURITY OFFICE 

 

ARAÚJO (2005) descreve o security office como o responsável pela 

coordenação dos processos referentes à segurança da informação. Ele é 

responsável por planejar, analisar, implementar e coordenar as ações que serão 

efetuadas em relação à segurança da informação. Suas responsabilidades são 

descritas abaixo: (ARAÚJO, 2005) 

 

 Planejar: onde se definirá os planos de segurança e negócios assim como as 

políticas a serem seguidas. 

 Analisar: verificam-se vulnerabilidades, ameaça e impactos existentes, que 

podem comprometer o negócio da empresa. (Analise de riscos e testes de 

invasão). 
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 Implementar: fase que materializa as ações tidas como necessárias no 

diagnóstico e organizadas pelo planejamento, fazendo a implementação, por 

exemplo, dos controles de segurança assim como o treinamento e 

sensibilização em segurança por parte dos funcionários. 

 Coordenar: nada mais é que a fase de gerir tudo o que foi feito com os três 

itens citados anteriormente, administrando ou monitorando todas as ações de 

segurança, percebendo mudanças em âmbito físico, tecnológico e humano 

com uma equipe para respostas e incidentes. 

 

Em suma, o security office atua como um engenheiro social a favor da 

organização, ou seja, ele utiliza técnicas da engenharia social para identificar, 

demonstrar e descobrir vulnerabilidades existentes na organização a fim de tomar as 

medidas aplicáveis a situação, para aumentar a segurança no ponto que antes 

estava desguarnecido. 

Além da função de identificar as vulnerabilidades existentes que ainda não 

foram contempladas na política de segurança, ele pode também aplicar os seguintes 

processos para aprimorar a segurança da informação: (SÊMOLA, 2003) 

 

 Seminários de sensibilização. 

 Cursos de capacitação. 

 Campanhas de divulgação da política de segurança. 

 Crachás de identificação. 

 Procedimentos específicos para demissão e admissão de funcionários. 

 Procedimentos específicos para tratamento de recursos terceirizados. 

 Termo de responsabilidade. 

 Termo de confidencialidade. 

 Softwares de auditoria de acessos. 

 Softwares de monitoramento e filtragem de conteúdo. 

 

O security office trabalha na melhoria e aprimoramento das políticas de 

segurança, uma vez que elas não devem ser rígidas e inflexíveis, mas sempre 

buscando um aperfeiçoamento constante, a fim de se proteger cada vez mais as 

informações da organização. 
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÃO  

 

A informação tornou-se imprescindível nos dias atuais. Com a evolução 

tecnológica da humanidade dos últimos 300 anos, houve uma mudança cultural 

muito grande. De uma sociedade extremamente rural, passamos hoje para uma 

sociedade globalizada. 

Essa mudança no cenário mundial levou a criação das organizações e, com o 

passar do tempo, de suas mudanças internas e externas. As organizações que 

antes mantinham seus controles de forma manual, com o surgimento do 

computador, passou a automatizá-los e sistematizá-los para um controle mais 

aprimorado de suas informações. 

Com a dependência cada vez maior da tecnologia, as organizações 

perceberam a necessidade de proteger as informações, uma vez que ela tornou-se o 

principal ativo das organizações. 

Muito se investiu em tecnologias de segurança da informação. Foram 

desenvolvidos algoritmos de criptografia, sistemas de autenticação, firewalls, entre 

outras tecnologias. Porém as brechas na segurança ainda existiam. 

Como não havia uma padronização na utilização destas tecnologias, cada 

organização as implantavam da maneira que acreditavam ser a mais apropriada. 

Esta situação gerava falhas e fraudes nos sistemas de informação, a ponto de 

algumas organizações quebrarem por conta de fraudes em balanços financeiros. 

Essas fraudes eram motivadas também por conta que não havia punição para 

quem as executou. Não havia leis ou normas que regulamentassem o setor 

tecnológico, fato este que impactava diretamente na segurança da informação. 

Ao longo do tempo, percebeu-se que a segurança da informação nas 

organizações ia além das tecnologias existentes, a elaboração da mesma tinha que 

observar fatores inerentes ao negócio e as disposições legais que se aplicavam ao 

assunto. Um exemplo que pode ser dado é a Lei SOX, que foi criada em 2002 nos 

Estados Unidos, para estabelecer normas às organizações que possuem capital 

aberto na Bolsa de Valores de Nova Iorque. 

Essa nova realidade teve um impacto significativo na elaboração das políticas 

de segurança, uma vez que as organizações, além de utilizar as tecnologias 

existentes, devem se adequar as legislações vigentes. 
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É tolice afirmar que um sistema de segurança da informação, ou seja, uma 

política de segurança, é totalmente seguro. Além dos fatores tecnológicos, de 

negócio e legais, o aspecto mais vulnerável da segurança da informação são as 

pessoas. Pode-se considerar a segurança como um tripé onde as colunas 

tecnologia, negócio e legislação são suportados pelo fator humano. 

O ser humano é suscetível a falhas e não é possível prever qual será seu 

comportamento em decorrência de determinada situação. Por ser o elo mais fraco 

da corrente da segurança da informação, são nas pessoas que ocorrem o maior 

número de ataques às informações da organização. 

A engenharia social é responsável por tentar colher informações importantes 

das organizações. Ela age justamente nos sentimentos das pessoas, que seja eles 

depressivos ou de extrema autoconfiança. O engenheiro social tem a ferramenta 

correta para cada tipo de indivíduo. 

É muito difícil combater essa forma de ataque, pois, como já dito 

anteriormente, o ser humano é muito complexo em seu comportamento. Porém há 

uma forma de reduzir este risco: treinamento e conscientização dos colaboradores. 

Sem treinamento e conscientização dos colaboradores, todo investimento em 

tecnologia para segurança da informação é em vão. Todos os aspectos que 

envolvem a segurança da informação devem ser levados em consideração, mas o 

aspecto humano deve ter uma atenção especial. 

Os treinamentos e a conscientização visam preparar melhor os colaboradores 

a fim de, se os mesmos sofrerem ataques, eles possam se defender de maneira que 

não comprometam a informação da organização. O risco de ocorrer falhas ou 

fraudes sem haverá, uma vez que não se pode considerar um ambiente totalmente 

seguro, mas o risco de um evento ocorrer deve tender a zero. 

Portanto, é possível concluir que, a segurança da informação em sua 

concepção contempla quatro aspectos: o tecnológico, o legal, o de negócio e o 

humano. Todos estes aspectos devem ser levados em conta na hora de criar 

políticas de segurança para as organizações. Cada um deve ser analisado e tratado 

de maneira que os riscos de acontecer algum incidente que envolve tal aspecto não 

impactem de forma drástica na organização. 

É importante frisar ainda que não há uma política de segurança que seja 

totalmente segura, mas deve se trabalhar no sentido de diminuir as vulnerabilidades 

existentes, principalmente no elo mais fraco, o ser humano. 
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