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RESUMO 

 

A informação constitui um dos mais valiosos ativos estratégicos para a organização. Porém, o 

ambiente organizacional em que ela está inserida é bastante complexo e heterogêneo, fazendo 

surgir questões pertinentes à Governança da tecnologia de informação (TI) e à Segurança da 

Informação. Estudos acadêmicos e pesquisas de mercado apontam que a origem da maior parte 

dos acidentes com os ativos de informação está no comportamento pessoas da própria 

organização ao invés de ataques externos. Tendo como base a promoção da cultura de segurança 

entre os usuários e a garantia da proteção da informação em suas propriedades de 

confidencialidade, integridade e disponibilidade, as organizações devem estabelecer sua 

Política de Segurança da Informação (PSI). Essa política consiste em formalizar as diretrizes 

em relação à segurança dos recursos de informações corporativas, a fim de evitar que as 

vulnerabilidades dos ativos sejam exploradas por ameaças e possam trazer consequências 

negativas para os negócios. Mas, para a PSI ser eficaz, é necessário que o usuário tenha 

prontidão para aceitar e seguir os procedimentos e normas de segurança. À luz desse contexto, 

o presente estudo tem como objetivo investigar quais são os motivadores extrínsecos e 

intrínsecos que afetam a predisposição do usuário em estar em conformidade com as políticas 

de segurança da organização. O referencial teórico aborda temáticas referentes à Governança 

de TI, Segurança da Informação, Teoria da Dissuasão, Motivação e Comportamento Pró-social. 

Foi criado um modelo teórico a partir dos estudos de Herath e Rao (2009) e D’Arcy, Hovav e 

Galletta (2009) que se baseiam na Teoria Geral da Dissuasão e propõem os seguintes fatores 

influenciadores no cumprimento das Política: Severidade da Punição, Certeza de Detecção, 

Comportamento dos Pares, Crenças Normativas, Eficácia Percebida e Comprometimento 

Moral. A pesquisa utilizou uma abordagem quantitativa, de caráter descritivo. Os dados foram 

coletados através da aplicação de questionários com 18 variáveis com uma escala Likert de 

cinco pontos que representavam os fatores influenciadores propostos pela teoria. A amostra foi 

composta por 391 alunos ingressantes dos cursos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para a análise dos dados, foram adotadas as 

técnicas de Análise Fatorial Exploratória, Análise de Cluster hierárquico e não hierárquico, 

Regressão Logística e Regressão Linear Múltipla. Como principais resultados, destaca-se que 

o fator severidade da punição é o que mais contribui para o modelo teórico e também influi na 

divisão da amostra entre usuários mais predispostos e menos predispostos. Como implicação 

prática, o modelo de pesquisa aplicado permite que as organizações possam prever os usuários 

menos predispostos e, com eles, realizar ações de conscientização e treinamento direcionadas e 

redigir Políticas de Segurança mais eficazes.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia da Informação. Governança de TI. Política de Segurança da 

Informação. Comportamento de Segurança do Usuário. Comportamento Pró-Social. 
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ABSTRACT 

 

 

The information constitutes one of the most valuable strategic assets for the organization. 

However, the organizational environment in which it is inserted is very complex and 

heterogeneous, making emerging issues relevant to the Governance of information technology 

(IT) and Information Security. Academic Studies and market surveys indicate that the origin of 

most accidents with the information assets is the behavior of people organization itself rather 

than external attacks. Taking as a basis the promotion of a culture of safety among users and 

ensuring the protection of information in their properties of confidentiality, integrity and 

availability, organizations must establish its Information Security Policy (PSI). This policy is 

to formalise the guidelines in relation to the security of corporate information resources, in 

order to avoid that the asset vulnerabilities are exploited by threats and can bring negative 

consequences to the business. But, for the PSI being effective, it is required that the user have 

readiness to accept and follow the procedures and safety standards. In the light of this context, 

the present study aims to investigate what are the motivators extrinsic and intrinsic that affect 

the willingness of the user to be in accordance with the organization's security policies. The 

theoretical framework addresses issues related to IT Governance, Information Security, Theory 

of deterrence, Motivation and Behavior Pro-social. It was created a theoretical model based on 

the studies of Herath and Rao (2009) and D'Arcy, Hovav and Galletta (2009) that are based on 

General Deterrence Theory and propose the following influencing factors in compliance with 

the Policy: Severity of Punishment, Certainty of Detection, Peer Behaviour, Normative Beliefs, 

Perceived Effectiveness and Moral Commitment. The research used a quantitative approach, 

descriptive. The data were collected through a questionnaire with 18 variables with a Likert 

scale of five points representing the influencing factors proposed by the theory. The sample was 

composed of 391 students entering the courses from the Center for Applied Social Sciences of 

the Universidade Federal do Rio Grande do Norte. For the data analysis, were adopted the 

techniques of Exploratory Factor Analysis, Analysis of Cluster hierarchical and non-

hierarchical, Logistic Regression and Multiple Linear Regression. As main results, it is 

noteworthy that the factor severity of punishment is what contributes the most to the theoretical 

model and also influences the division of the sample between users more predisposed and less 

prone. As practical implication, the research model applied allows organizations to provide 

users less prone and, with them, to carry out actions of awareness and training directed and 

write Security Policies more effective. 

 

KEYWORDS: Information Technology. IT Governance. Information Security Policy. User 

Security Behavior. Prosocial Behavior . 
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IMPLICAÇÕES GERENCIAIS DESTE ESTUDO PARA O GESTOR 

ORGANIZACIONAL 

 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar os fatores que influenciam os usuários de recursos 

tecnológicos a cumprirem com as regras preconizadas por uma Política de Segurança da 

Informação, algo fundamental para a implementação das boas práticas da Governança de TI da 

organização, considerando-se o fato de que a informação é um recurso estratégico e deve ser 

protegido de danos causados pelo uso indevido seja ele mal intencionado ou não. O gestor de 

TI que utilizar do instrumento e das técnicas de análise de dados presente nesta pesquisa poderá 

prever quais são os usuários mais predispostos e menos predispostos a cooperar com as regras 

estabelecidas por uma política de segurança. A obtenção desse dado traz como implicação 

prática a possibilidade ao gestor de implementar ações estratégicas no grupo de usuários menos 

predispostos a seguir as normas de forma a permitir o aumento a percepção da Política de 

Segurança como algo útil (eficácia percebida) e, consequentemente, a manifestação de atitudes 

favoráveis ao cumprimento das regras de segurança, permitindo a construção de instrumentos 

mais eficazes e alinhados ao plano estratégico de negócios da organização. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço tecnológico no mundo empresarial possibilitou o advento de uma economia 

digital onde as pessoas e organizações se comunicam e buscam informações através de recursos 

computacionais cada vez mais conectados em rede. Em geral, essa coleção de equipamentos 

conectados é denominada como Tecnologia da Informação (TI) e, além de facilitar as atividades 

comerciais, também se tornou um catalisador de mudanças fundamentais nas estratégias, 

operações e gestão das organizações (TURBAN et al.., 2008).  

Sobre a presença da TI nas organizações, pode-se inferir que a informação constitui 

um dos ativos mais valiosos, de caráter estratégico (D’ANDREA, 2004). Isso implica em um 

conceito amplo que vai além de questões acerca de processamento de dados, engenharia de 

software e informática, envolvendo aspectos humanos, administrativos e organizacionais 

(KEEN, 1993 apud LAURINDO et al., 2001). Portanto, ela está presente em grande parte das 

atividades empresariais, provendo suporte na melhoria da oferta de produtos e serviços, atraindo 

mais investimentos das empresas (FERREIRA; RAMOS, 2005). 

Quanto aos benefícios obtidos com o uso da TI, eles se enquadram desde uma melhor 

comunicação entre parceiros, fornecedores e clientes, perpassando pela redução de custos e 

incremento de receita, até seu alinhamento estratégico com os objetivos do negócio. Albertin e 

Albertin (2008) apontam que, além de serem percebidos como a oferta que a tecnologia traz 

para as organizações, esses benefícios podem ser categorizados em custo, produtividade, 

flexibilidade, qualidade e inovação. 

Porém, um dos fatores limitantes desses benefícios é que o ambiente organizacional 

tornou-se extremamente heterogêneo, distribuído e complexo. Em função de características 

intrínsecas à TI, acabaram por surgir questões referentes à Segurança da Informação que se 

tornam muito importantes para ajudar a proteger a organização das violações de segurança, que 

causam não somente perda de informações valiosas e prejudicam sua reputação, mas também 

a impede de realizar negócios (GABBAY, 2003; SIPONEN; LIVARI, 2006).  

Segundo a norma ISO/IEC 27002:2005 – que fornece um Código de prática para a 

Gestão da Segurança da Informação — a Segurança da Informação é alcançada por meio da 

implementação de um conjunto de controles adequados, incluindo políticas, processos, 

procedimentos, estruturas organizacionais e funções de software e hardware. Esses controles 

precisam ser estabelecidos, implementados, monitorados, analisados criticamente e melhorados 

onde necessário, para garantir que os objetivos do negócio e de segurança da organização sejam 
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atendidos. É conveniente que isto seja feito em conjunto com outros processos de gestão do 

negócio. 

O conjunto de controles e políticas internas mencionados no parágrafo anterior 

costuma ser criado através da Governança Corporativa – termo designado para descrever o 

envolvimento da gestão executiva – visto que auxilia a gerenciar e dirigir uma organização, 

independentemente do seu tamanho ou forma e funciona como um guia estratégico para a 

organização (GOVERNANCE TASK FORCE, 2004; VON SOLMS, 2001). Como um 

subconjunto da Governança Corporativa global das organizações, encontra-se a Governança de 

Segurança da Informação, que possui a gestão de riscos, elaboração de relatórios e prestação de 

contas como principais atribuições desses controles internos (GOVERNANCE TASK FORCE, 

2004). 

Enfim, a Segurança da Informação é um processo empresarial estratégico para as 

organizações, já que a segurança serve tanto para proteger de danos e de mau uso dos ativos de 

informação de uma organização, quanto habilitar o acesso a esses ativos, dando suporte aos 

objetivos empresariais (D’ANDREA, 2004). Mas, para essa segurança ser efetiva, além dos 

aspectos tecnológicos como equipamentos e sistemas, o ideal é que as empresas incluam os 

componentes de organização e processos em suas práticas, não se restringindo apenas aos 

aspectos técnicos (VON SOLMS, 2001). 

Toda prática voltada à preservação da segurança da informação corporativa costuma 

ser orientada por uma Política de Segurança da Informação que, segundo Marciano e Lima-

Marques (2006), deve abranger de forma adequada as mais variadas áreas do contexto 

organizacional, perpassando os recursos computacionais e de infraestrutura e logística, além 

dos recursos humanos. Nesses departamentos, as práticas de segurança da informação 

executadas pelo usuário– de acordo com Furnell e Thompson (2009) – devem estar alinhadas 

com os valores defendidos pela organização. Para que esta política seja eficaz, além de prover 

a gestão e supervisão contínua dos sistemas de informação, é relevante que o usuário1 tenha 

prontidão para aceitar e seguir os procedimentos e normas de segurança. Para tanto, é necessário 

o desenvolvimento de uma cultura de segurança  

Acerca da prontidão para aceitação em seguir os procedimentos e normas de 

segurança, existem fatores motivacionais extrínsecos e intrínsecos ao comportamento do 

                                                
1 Qualquer pessoa que, independente de hierarquia que ocupa em uma organização, usa um sistema de 

informação e/ou recursos de TI (O’BRIAN; MARAKAS, 2014) 
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usuário que podem influenciá-la e, por consequência, estabelecer uma maior ou menor 

predisposição em seguir as normas estabelecidas por uma Política de Segurança da Informação.  

Com base nesses pressupostos, esse estudo pretende identificar quais seriam os fatores 

que se relacionam com essa maior predisposição ou prontidão do usuário em aceitar e seguir a 

Política de Segurança da Informação da organização.  

 

1.1 Contextualização e problema 

 

O constante desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias costuma implicar em 

uma adesão emergente por boa parte das organizações com o objetivo de manterem-se 

competitivas no mercado. Esse tipo de tomada de decisão, quando feita em um ambiente sem 

uma segurança efetiva da informação, pode tornar a empresa um alvo em potencial para que 

aconteçam ataques2 e incidentes de segurança3. 

Acerca dos ataques e invasões, o CERT.Br funciona como um Grupo de Resposta a 

Incidentes de Segurança para a Internet brasileira e uma de suas atuações está em registrar as 

notificações de incidentes de segurança: em 2002 foram notificados 25.092 incidentes e no final 

de 2012, o número registrado era de 466.029 ocorrências, um crescimento exponencial de 

1857%. Já em 2013, foram contabilizadas 352.925 ocorrências, um número 24% menor que o 

ano anterior. Mesmo que os resultados revelem uma queda no número de incidentes, os 

relatórios de 2013 apresentaram um aumento de 23% em relação a 2012, Inclusas nessas 

fraudes, estão os casos de notificações phishing4 clássico (relacionadas às páginas falsas de 

bancos e sites de comércio eletrônico) que cresceram 44% em relação a 2012. (CERT.BR, 

2014). 

Na Pesquisa Global de Segurança da Informação 2013 -The Global State of 

Information Security 2013 (PWC, 2013), também foi identificado esse aumento marginal do 

número de incidentes de segurança: 13% relata ter tido 50 ou mais incidentes, estatística bem 

acima do observado em pesquisas anteriores. Cerca de um terço dos participantes da pesquisa 

afirma a ausência de ocorrências de incidentes em suas empresas e mais de 14% admitem não 

                                                
2 De acordo com o CERT.Br (2012), trata-se de “qualquer tentativa, bem ou mal sucedida, de acesso ou uso não autorizado de 

um serviço, computador ou rede”. 
3 Qualquer evento adverso, confirmado ou sob suspeita, relacionado à segurança de sistemas de computação ou de redes de 

computadores (CERT.BR, op.cit). 
4 “É um tipo de roubo de identidade online. Ele usa e-mail e sites fraudulentos que são projetados para roubar 

seus dados ou informações pessoais, como número de cartão de crédito, senhas, dados de conta ou outras 

informações” (MICROSOFT, 2014). 
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saber. No Brasil, notou-se uma preocupação maior com o monitoramento de incidentes, visto 

que apenas 6% revelaram desconhecer se sofreram incidentes de segurança. 

Em relação à consequência dos incidentes de segurança, os dados do Brasil são mais 

impactantes e concentram-se em sua maioria em: perdas financeiras; perdas de clientes e 

comprometimento da marca/reputação. Além disso, cerca de 20% dos respondentes dizem ter 

perdido até três horas de sua disponibilidade para o trabalho sanando as consequências geradas 

por incidentes de segurança (PWC, 2013). 

Esse vertiginoso aumento das ameaças ao ambiente tecnológico exige que as 

organizações desenvolvam processos cada vez mais eficientes para manter as informações 

seguras. Para proteger os sistemas de informação do crescente aumento dos níveis de ameaças 

virtuais, as organizações são obrigadas a instituir políticas e programas de segurança da 

informação como uma forma de ajudá-las a estar mais preparadas para prevenir e enfrentá-las. 

No Brasil, ainda é grande o número de companhias que não sabem quantificar as 

perdas ou sequer identificar os responsáveis pelo problema. Uma das razões para que isso 

ocorra pode ser a falta de um planejamento formal de segurança (realizado através da 

elaboração de uma política), que muitas dessas empresas não possuem. Quando conseguem 

identificar os responsáveis, as empresas descobrem que a maioria das falhas é causada por 

funcionários em vez de hackers (MODULO, 2006). 

Esse comportamento perigoso – falhas causadas em sua maioria pelos funcionários – 

é corroborado pela Pesquisa Global de Segurança da Informação (PWC, 2013). Segundo essa 

pesquisa, a nível global, a principal origem dos incidentes de segurança continua sendo interna, 

isto é, funcionários ativos. No Brasil, por ser uma economia emergente, notou-se que há uma 

maior vulnerabilidade quanto a ex-funcionários e prestadores de serviços / terceiros. Aos 

hackers se atribui o percentual de 36% dos casos.  

A partir de dados como esses pode-se inferir que os usuários (ex-funcionários e 

colaboradores ativos) são a maior ameaça à Segurança da Informação de uma organização, 

considerando-se que eles conhecem o ambiente da corporação e identificam mais facilmente as 

brechas nos controles internos. Albrechtsten e Hovden (2009) consideram os usuários uma 

vulnerabilidade quando estes não possuem habilidades e conhecimentos, provocando o uso 

imprudente das conexões de rede e das informações ou ao praticarem atos inseguros dentro da 

organização.  
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Entende-se que um dos problemas mais comuns enfrentados para a implementação 

bem sucedida de práticas e procedimentos de segurança da informação é o elemento humano 

(DATT, 2012; HERATH; RAO, 2009; FURNELL; PAHNILA; SIPONEN; MAHMOOD, 

2007; THOMPSON, 2009) e apresenta a maior carência de cuidados por parte das empresas 

(SILVA NETTO; SILVEIRA, 2007). Esse fato aliado à não-conformidade com as políticas 

instituídas não só compromete a integridade do sistema, como também custa uma quantidade 

significativa de recursos financeiros devido à perda de informação ou o tempo que é dispendido 

para corrigir os problemas causados pelo mau uso da TI por parte do usuário. 

Para atenuar tal vulnerabilidade, é recomendável que seja realizada a conscientização 

dos gestores e usuários acerca de seus direitos e deveres para com a segurança da informação 

tanto no processo de implementação de um planejamento formal de segurança como na 

perpetuação de suas práticas. Porém, a Modulo (2006) afirma que a maioria dos gestores de TI 

das organizações nacionais considera a falta dessa conscientização como principal obstáculo 

para a implementação da política de segurança, seguido pela falta de orçamento. 

Além da conscientização dos gestores e usuários, recomenda-se instaurar uma cultura 

de treinamento sistemático sobre aspectos de segurança da informação na organização para que 

a conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos pela Política de Segurança sejam 

conhecidas e obedecidas. Quanto ao estabelecimento dessa Política de Segurança, Herath e Raw 

(2009) lembram que as organizações podem se deparar com um grande desafio devido à 

natureza relativamente arbitrária de adesão a essas políticas.  

Um dos principais objetivos de uma Política de Segurança da Informação (PSI) é 

propor meios que permitam reduzir as vulnerabilidades na segurança, que são consideradas as 

fraquezas de um ativo ou controle e podem ser exploradas por ameaças (ABNT, 2005). A 

presente pesquisa pretende abordar o tema de Segurança da informação sob o aspecto do 

comportamento individual do usuário de recursos da Tecnologia da Informação (TI) e 

identificar seus respectivos fatores motivacionais extrínsecos que influenciam sua 

predisposição em seguir uma Política de Segurança da Informação. 

Embora as Políticas de Segurança da Informação sejam os meios menos dispendiosos 

de controle de segurança da informação para executar, eles são muitas vezes difíceis de 

implementar porque seus controles normalmente custam apenas o tempo e o esforço que as 

equipes de gestão gastam para criar, aprovar e comunicá-las, e que os funcionários passem a 

integrar as políticas em suas atividades diárias (MATTORD; WHITMAN, 2004). 
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Diante do exposto, propõe-se o seguinte problema de pesquisa: “Quais são os fatores 

que influenciam a predisposição do usuário individual em seguir uma Política de 

Segurança da Informação em uma organização”?  

1.2 Justificativa 

 

Ao considerar que a tecnologia irá avançar de forma cada vez mais rápida, podemos 

inferir que haverá um aumento dos problemas relacionados com a Segurança da Informação 

nas organizações. Incidentes como vírus, Spam, vazamento de informações e acesso remoto 

continuarão a existir e o que contribuirá para a prontidão das organizações em enfrentar as 

ameaças é, sem dúvida, a conscientização de gestores e usuários aliada a uma Política de 

Segurança da Informação (PSI) bem implementada para que exista o cumprimento 

(compliance) por parte dos usuários. 

Um elemento que influi fortemente para a discussão acerca da relevância de se 

implementar uma política de segurança nas organizações está no incremento da popularidade 

das tecnologias móveis, das mídias sociais e da computação em nuvem numa época em que – 

além do surgimento de novas oportunidades de negócio - os usuários querem integrar suas 

atividades pessoais e profissionais em um único dispositivo móvel, quase sempre de 

propriedade própria, o que tem fortalecido o movimento revolucionário do BYOD. Isso 

aumenta o desafio de definir padrões técnicos corporativos que permitam estabelecer níveis de 

segurança adequados para uma diversidade de dispositivos móveis e é difícil assegurar que as 

políticas de segurança serão minimamente cumpridas na utilização desses dispositivos 

empregados em atividades pessoais e corporativas em um mesmo equipamento (PWC, 2013). 

Realizar tal estudo se torna relevante pelo fato de que os Sistemas de Informação (SIs) 

são continuamente afetados pela evolução dos elementos de Tecnologia da Informação. E, em 

função desse fato, a Gestão de Segurança passou a ter importante papel na estratégia de 

conhecer riscos e definir controles adequados para os SIs (QUINTANEIROS; OLIVEIRA; 

MENDONÇA, 2011). 

A nível nacional, nota-se a predominância de trabalhos que discutem normas, 

procedimentos e uso de tecnologias sob aspectos técnicos de forma completa, mas não tratam 

de forma satisfatória o fator humano envolvido nessas questões. Isso elucida o fato de que a 

abordagem social é incipiente em trabalhos com a temática de segurança da informação 

(ALBUQUERQUE JUNIOR; SANTOS, 2013; 2014a; 2014b). Já em estudos internacionais, 

nota-se uma melhor abordagem com enfoque no usuário (PAHNILA; SIPONEN; MAHMOOD, 
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2007; FURNELL; THOMSOM, 2009; THOMSOM; NIERKEK, 2012), porém a literatura 

crítica acerca de seus comportamentos em relação ao cumprimento das políticas de segurança 

ainda está em sua infância (HERALTH; RAO 2009). 

Apesar de haver pouca literatura acerca do comportamento do usuário, um estudo que 

merece destaque é o de Heralth e Rao (2009), com o título “Encouraging information security 

behaviors in organizations: Role of penalties, pressures and perceived effectiveness” onde foi 

publicado um modelo de pesquisa aplicado com funcionários de diversas organizações para 

investigar o impacto das penalidades (incentivo extrínseco), das pressões sociais (incentivo 

extrínseco) e do valor percebido ou contribuição (incentivo intrínseco) sobre o cumprimento da 

política de segurança da organização.  

Nesse estudo, os resultados apresentados foram que os motivadores intrínsecos e 

extrínsecos influenciam as intenções dos usuários a estar em conformidade com a política de 

segurança nas organizações. Surpreendentemente, ao contrário do que se esperava, a severidade 

das penalidades teve impacto significativo, mas negativo quanto à conformidade com a política 

(o que fez com que essa hipótese não fosse suportada), enquanto a certeza de detecção da 

punição teve efeito positivo sobre o cumprimento da política. 

A quebra de expectativa – severidade da punição possuir associação positiva com o 

cumprimento das regras – apresentada acima acaba por trazer uma lacuna existente em estudos 

da área de Segurança da Informação, que é a contradição quanto à severidade na punição, visto 

que uma das hipóteses do estudo de D’Arcy, Hovav e Galletta (2009), chamado “User 

Awareness of Security Countermeasures and Its Impact on Information Systems Misuse”, é que 

a certeza percebida de que “a punição está negativamente associada com a intenção de má 

utilização” não apresentou a significância desejada. Seus resultados sugerem que a percepção 

da gravidade das punições é mais eficaz na redução do uso abusivo dos recursos de TI do que 

a certeza das punições, apontando para as mesmas conclusões do estudo de Herath e Rao 

(2009). 

Quanto ao público pesquisado, verificou-se que tanto em estudos nacionais como 

internacionais sobre segurança da informação são investigados somente os gestores de TI e/ou 

empregados de organizações. O estudante universitário – parcela jovem da população que 

iminentemente ingressará no mercado de trabalho e usa de forma bastante ativa os dispositivos 

de TI – é completamente ignorado. A razão para tal, pode estar no fato de que estes usuários 

têm permanência limitada à duração do curso que estudam. Porém, essa permanência limitada 

não o exime da responsabilidade para com o uso correto de recursos de TI, visto que as 
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universidades, faculdades e centros universitários, assim como a maioria das organizações que 

atuam no mercado têm ativos informacionais que precisam proteger e também disponibilizam 

dispositivos tecnológicos para o aluno executar atividades de aprendizagem, pesquisa e 

extensão. 

Acerca do ambiente em que o público da pesquisa se encontra, consta o fato de que a 

pesquisa foi realizada em uma universidade pública, um ambiente que existe particularidades 

quando comparado às IES e demais instituições privadas. A principal delas está no fato de que 

o procedimento administrativo para a aquisição de qualquer produto ou serviço ocorre através 

de licitação5, obrigatório entre as entidades que fazem uso de verbas públicas. Outra bastante 

importante é o regime estatutário de contratação do servidor público, subordinado ao Regime 

Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112/1990) cujos processos de 

admissão, contratação, demissão e aposentadoria do colaborador (servidor público) ocorrem de 

forma diferenciada se comparadas ao regime vigente em empresas privadas e em sociedade de 

economia mista, regidos pela CLT. A principal diferença do regime estatutário em relação ao 

celetista está na estabilidade do cargo efetivo, obtida após três anos de pleno exercício.  

No regime estatutário, o funcionário é chamado de servidor público e sua contratação 

ocorre por meio de concurso público a fim de habilitar (ou não) os candidatos para a nomeação 

que se dá por vontade da administração pública em recrutar o servidor dentro do prazo 

estipulado pelo edital. Caso o servidor cometa alguma infração, serão consideradas sua natureza 

e a gravidade, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes 

ou atenuantes e os antecedentes funcionais para a aplicação da penalidade, que variam de uma 

advertência até a destituição do cargo público (Lei nº 8.112/1990, art.127, I a IV). E, em se 

tratando do cumprimento de uma Política de Segurança da Informação, pode-se haver alguma 

dificuldade em mensurar o dano ao serviço público, já que uma violação de segurança não 

atinge diretamente pessoas e/ou bens físicos. 

Outra particularidade de uma instituição pública de ensino é que, diferentemente das 

instituições privadas, não há a celebração de um contrato de prestação de serviço onde a 

contratada (IES) estabelece direitos e vedações ao contratante (aluno). Em vez disso, há a 

inscrição do candidato pelo SISU, um sistema informatizado do MEC no qual as IES oferecem 

                                                
5 Procedimento administrativo formal para a contratação de serviços ou aquisição de produtos pelos entes da 

administração pública direta ou indireta (autarquias, fundações e empresas públicas, sociedade de economia 

mista) visando assegurar os princípios dispostos no art. 37 . No Brasil, o processo licitatório é regido pelas leis 

8.666/1993 e 10.520/2002 



24 

 

vagas para candidatos participantes do Enem e o aluno, caso ingresse, está sujeito ao 

cumprimento dos regulamentos dos cursos determinados pela instituição. 

Portanto, o presente estudo busca investigar a predisposição do usuário individual em 

seguir a Política de Segurança da Informação que poderia ser proposta pela Instituição de 

Ensino Superior (IES) em que estuda. Para a realização da pesquisa, foi elaborado um 

instrumento de pesquisa baseado nos modelos propostos por Herath e Rao (2009) e Hovav, 

Darcy e Galetta (2009) com a finalidade de verificar a obediência às regras de Segurança da 

Informação dentre o público ingressante no ambiente universitário e que, num futuro breve, 

atuará no mercado de trabalho.  

Ao utilizar os fatores propostos pelos estudos anteriormente citados, nota-se que surge 

um novo modelo teórico a partir da junção das duas pesquisas com instrumentos testados e 

validados que apresentam dimensões abordadas em comum. Esse fato adiciona um caráter de 

inovatividade neste estudo em função da sua adaptação, combinação e ordem das questões no 

instrumento de pesquisa, bem como seu contexto de aplicação: a coleta de dados ocorreu de 

modo presencial através da aplicação de questionários impressos com alunos de uma 

universidade federal em um ambiente que ainda não existe uma política de segurança enquanto 

que nos estudos tradicionais foram adotadas surveys on-line com empregados de organizações 

atuantes em diversos segmentos no mercado com uma política de segurança já existente. 

Em termos de relevância prática, esta pesquisa poderá ajudar as organizações na 

elaboração de políticas de segurança de informação eficazes para aumentar o cumprimento 

desta, além de ajudar a incorporá-las a sua cultura organizacional e alinhá-las à estratégia da 

organização.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O estudo em questão pretende investigar os motivadores extrínsecos e intrínsecos que 

afetam a predisposição dos alunos da UFRN em estar em conformidade com as políticas de 

segurança que venham a ser propostas pela instituição. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

Para atingir o objetivo geral exposto, faz-se necessário o cumprimento dos seguintes 

objetivos específicos: 

a) Identificar a predisposição do usuário de estar em conformidade com as políticas 

de segurança da organização em estudo; 

b) Identificar o padrão de uso dos recursos de TI nas dependências da instituição 

pesquisada; 

c) Identificar se as competências existentes nos cursos de graduação dos usuários 

podem contribuir para o incremento da predisposição em seguir uma política de 

segurança da informação; 

d) Avaliar se as penalidades, pressões sociais (motivações extrínsecas) e a eficácia 

percebida pelo usuário (motivação intrínseca) quanto à implementação de uma 

política de segurança da informação influencia em sua conformidade; 

e) Gerar um modelo preditivo sobre a pré-disposição em seguir as políticas de 

segurança. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nesta seção serão abordados os assuntos de Governança da Tecnologia da Informação, 

Segurança da Informação e teorias que irão auxiliar a investigar a intenção dos usuários em 

seguir as políticas de utilização dos recursos de TI, tais como o Comportamento Organizacional 

Pró-Social (Prosocial Organizational Behavior) e a Teoria da Dissuação (deterrence theory)  

 

2.1 Governança Corporativa e Governança de Tecnologia da Informação 
 

O termo governança é oriundo do latim gubernare que significa o desígnio de 

governar, cujos sinônimos são “governo” e “governação”. A palavra governança, quando 

acompanhada do termo “corporativo”, normalmente é designada para abordar as boas práticas 

do governo de um país, Estado ou até mesmo empresas de forma com que estes sejam mais 

transparentes com seus grupos de interesse – stakeholders. Esses grupos de interesse costumam 

envolver os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos 

de controle (IBCG, 2013; ITGI, 2013). 

Por considerar esses relacionamentos, a Governança Corporativa pode ser vista como 

uma estratégia mais ampla, pois seu principal objetivo é criar um conjunto de mecanismos, 

incentivos e monitoramento que possam assegurar o alinhamento entre os comportamentos dos 

executivos e acionistas, buscando instaurar um estado em que todos prestem contas de seus atos 

e de sua atuação perante a organização (ASSIS, 2011; ITGI, 2013). 

As boas práticas da Governança Corporativa, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC), convertem princípios em recomendações objetivas ao aliar 

interesses a fim de preservar e otimizar o valor da organização, de forma a facilitar seu acesso 

ao capital e contribuir para sua longevidade.  

Apesar de não haver consenso sobre as práticas de governança nos mercados, pode-se 

afirmar que os princípios acima citados caracterizam-se, respectivamente, pelo desejo de 

informar, tratamento justo e igualitário, atribuição de responsabilidades/dever de 

esclarecimento (accountability) e, por fim, a visão de longo prazo e sustentabilidade (ASSIS, 

2011; GAMA, 2006; LUNARDI, 2008). Assis (2011, p.35 e 37) aponta que o principal motivo 

para o advento da governança é a necessidade de se equalizar o “conflito de agência”, 

decorrentes da separação entre a propriedade e a gestão empresarial.  

Compreende-se que a governança corporativa não está restrita apenas a disciplinar as 

relações da organização com agentes externos e entre as suas diversas áreas. A implementação 
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de boas práticas de governança permite uma gestão mais profissional e transparente, 

diminuindo a assimetria informacional, reduz o problema de agência e procura convergir os 

interesses de todas as partes envolvidas a fim de maximizar a criação de valor na empresa 

(LUNARDI, 2008; ASSIS, 2011). Muitos aspectos da implementação dessas boas práticas 

dependem fortemente da utilização de Sistemas de Informação (SI) e recursos de Tecnologia 

da Informação (TI). 

Conselhos e executivos têm reconhecido que enquanto tradicionalmente eles poderiam 

delegar, evitar ou ignorar as decisões de TI, hoje eles não podem realizar marketing, P&D ou 

RH sem depender de TI em algum momento. A infusão crescente de tecnologias de e-business 

dentro e entre as organizações, o despertar do “frenesi ponto.com”, fez com que tanto os 

executivos de negócios como os de TI reconhecerem que obter a TI certa nestes tempos não se 

restringe apenas aos aspectos tecnológicos, mas também abrange as práticas de governança 

(PETERSON, 2004). 

É a partir desse contexto que desponta a governança de TI, como uma tentativa recente 

de garantir que o dinheiro investido em TI agregue valor à organização. Destaque em uma série 

de publicações, especialmente após a quebra de grandes empresas norte-americanas por 

fraudarem seus relatórios financeiros, a Governança de TI aparece como um meio de justificar 

e, principalmente, otimizar os investimentos realizados em TI (LUNARDI et al.., 2007). 

A Governança de Tecnologia da Informação (TI), de acordo com Weil e Ross (2004), 

consiste em um ferramental para a especificação de direitos de decisão e responsabilidade, 

visando encorajar comportamentos desejáveis no uso da TI. Esses comportamentos, segundo 

os autores, resultam em uma Governança de TI composta por mecanismos transparentes e bem 

formulados que limitam o papel da política organizacional nas decisões relacionadas à TI para 

que todos entendam e sigam seus processos prescritos para a proposição, implementação e uso. 

A governança de TI ocorre por meio da execução de um conjunto de processos e 

controles que permitem à Tecnologia da Informação agregar valor ao negócio, pois esta 

proporciona a garantia de que papéis e responsabilidades em toda a organização sejam 

adequadamente desempenhados de modo que a gestão e o uso da TI efetivamente contribuam 

para o alcance das metas (WEILL; ROSS, 2006; GAMA, 2006; ITGI, 2013; BALTZAN, 

PHILLIPS, 2012). 

Assis (2011) lembra que essa modalidade de governança se relaciona com a qualidade 

das informações e ambiciona assegurar que as expectativas para a TI sejam realizadas, 

viabilizando a medição de desempenho, a gestão de recursos e o controle dos riscos.  
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A Governança de TI, com suas práticas, objetiva garantir o alinhamento estratégico da 

TI com as estratégias e objetivos organizacionais, pois consiste em um sistema responsável pela 

distribuição de responsabilidades e direitos sobre as decisões de TI, bem como pelo 

gerenciamento e controle dos recursos tecnológicos da organização (LUNARDI, 2008). Esse 

processo garante que os objetivos de negócio sejam apoiados de forma efetiva (FERNANDES; 

ABREU, 2012), pois assegura que os processos tenham resultados mensuráveis e também 

permite que os interesses de todas as partes interessadas (stakeholders) sejam considerados 

(BALTZAN, PHILLIPS, 2012).  

Mesmo que a Governança de TI seja um dos elementos que compõem a Governança 

Corporativa, deve-se atentar para as diferenças que existem entre as duas práticas 

organizacionais. Dentre elas, Assis (2011) aponta para o fato de que cabe à Governança de TI 

a aproximação e a sincronização com os objetivos da Governança Corporativa, os quais são 

usados na criação dos objetivos e métricas para um adequado exercício da Governança de TI, 

fazendo com que esta não seja – enfatizado por Peterson (2004) – apenas uma responsabilidade 

do CIO e da equipe de TI. 

Por proporcionar esse suporte à organização, nota-se que – conforme Assis (2011) — a 

governança de TI não deve estar apenas sincronizada com a governança corporativa, mas 

também deve ser considerada como um de seus componentes. Com isso, pode-se inferir que a 

Governança Corporativa e a Governança de TI englobam a Gestão de TI como uma espécie de 

“guarda-chuva” (vide Figura 1). 

Figura 1: Níveis das boas práticas de governança  

                        Fonte: Elaborado pelo autora, 2014 
 

A diferença entre a Gestão de TI e a Governança de TI, segundo Peterson (2004), é 

que a primeira tem foco na gestão e fornecimento de commodities e serviços de TI dentro da 
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Corporativa

Governança 
de Ti

Gestão 
de TI
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empresa, cujos produtos podem ser encomendados a um fornecedor externo de TI, enquanto a 

segunda é específica com aspectos de organização, direção e controle que vão além da TI e não 

podem ser relegados ao mercado.  

Albertin e Albertin (2008) defendem que a administração de TI deve ser decorrente do 

modelo de governança de TI, uma vez que ela depende das definições sobre as suas decisões e 

responsabilidades pelas ações referentes ao uso de TI. 

Para a existência de uma Governança de TI, Fernandes e Abreu (2012) apontam como 

fatores motivadores: a) TI como prestadora de serviços; b) Integração tecnológica (aplicações 

e infraestrutura computacional e de comunicação de dados); c) Segurança da Informação; d) 

Dependência do negócio em relação à TI (quanto mais as operações diárias e as estratégias 

corporativas chaves dependem da TI, maior é seu papel estratégico para a empresa); e) Marcos 

de regulação e f) Ambiente de negócios. 

Os referidos autores também apresentam os elementos que são pertencentes a esta 

prática de gestão, cuja representação gráfica se encontra na figura 2. 

Figura 2: Os domínios e componentes da Governança de TI. 

         Fonte: Fernandes e Abreu (2012). 

Ao observar a figura 2, nota-se que existem quatro domínios da Governança de TI 

estão intitulando as colunas da figura, com sombreamento em negrito, que são: 1) Alinhamento 

estratégico e compliance; 2) Decisão, compromisso, priorização e alocação de recursos; 3) 
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Estrutura, processos, operação e gestão e 4) Gestão do valor e Desempenho. Abaixo de cada 

cada domínio, existem a relação dos componentes de governança correspondentes a eles. O 

componente de Segurança da Informação, está relacionado ao domínio de “Alinhamento 

estratégico e compliance”. Neste estudo, o foco será dado à investigação de fatores que 

influenciariam a intenção de compliance, termo estrangeiro que se refere ao cumprimento da 

Política de Segurança. 

Assim, pode-se inferir que a Governança de TI, como disciplina, busca o 

direcionamento da TI para atender ao negócio e o monitoramento para verificar a conformidade 

com o direcionamento tomado pela administração da organização. Portanto, a Governança de 

TI não é somente a implantação de modelos de melhores práticas, tais como CobiT, ITIL, 

CMMI etc (FERNANDES; ABREU, 2012). 

A governança efetiva de TI não acontece acidentalmente. As empresas devem 

estabelecer suas necessidades de sinergia e autonomia, reconhecer as limitações de estrutura 

organizacional e cuidadosamente projetar arranjos de governança de TI e mecanismos 

específicos que estimulam comportamentos desejáveis (WEIL; ROSS, 2004; MANSUR, 2007).  

Weill e Ross (2004) lembram que mecanismos bem concebidos, compreendidos e 

transparentes promovem comportamentos desejáveis de TI e responsabilidade individual, pois 

eles implementam os arranjos de governança pretendidos pela organização. Um desenho de 

governança efetivo depende dos objetivos estratégicos da firma e sua estrutura organizacional, 

portanto não se pode descrever um único arranjo de governança como sendo o melhor. 

Em outras palavras, uma governança efetiva demanda que a alta administração defina 

os objetivos de desempenho da empresa e ativamente articule meios para facilitar 

comportamentos desejáveis que sejam consistentes com aqueles objetivos. Para usar o 

framework de responsabilidades da TI efetivamente, as equipes das empresas devem 

primeiramente estabelecer um contexto para sua governança. 

Um framework de responsabilidades da TI envolve esclarecimento de como a 

organização irá operar, como sua estrutura irá apoiar suas operações e quais arranjos de 

governança provocariam os comportamentos desejáveis que a estrutura não pode suportar. Os 

arranjos de governança podem ser mais estáveis do que a estrutura estrutura organizacional e 

geralmente a transcendem (WEILL; ROSS, 2004), pois eles podem ser vistos tanto como um 

conjunto de processos quanto como uma estrutura de decisões de TI (ASSIS, 2011). 
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Frente ao que acabou de ser exposto, nota-se que a Governança de TI é a governança 

corporativa focada na TI e, portanto, não apenas a responsabilidade do CIO e da área de TI. 

(PETERSON, 2004; ASSIS, 2011; FERNANDES, ABREU, 2012). 

O processo de Governança de TI é realizado dentro de vários modelos que Fernandes 

e Abreu (2012) identificam como:  

 Abrangentes (ISO/IEC 38500, Cobit, Framework Val IT, Framework 

Risk IT); 

 Processos de software (CMMI, MR-MPS, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 

9126, IBM Rational Unified Process, Microsoft Solutions Framework); 

 Gerenciamento de projetos (PMBOK, Padrão para gestão de Portfólio, 

Padrão para Gestão de Programas, PRINCE2, SCRUM); 

 Gerenciamento de serviços de TI (ITIL, ISO/IEC 20000. CMMI for 

services, MOF); 

 Gerenciamento de sourcing (eSCM-SP, eSCM-CL, CMMI for 

aquisition); 

 Disciplinas complementares à governança de TI (BPM CBOK, BABOK, 

Balanced Scorecard, Seis Sigma, TOGAF, ISO 9001, ISO 31000) e 

 Segurança da Informação (ISO/IEC 27001 e 27002) 

Este último ponto do processo de governança, o da Segurança da Informação, está ligado 

ao domínio de Alinhamento Estratégico e Compliance (já ilustrado na figura 2) consiste na 

proteção dos seus recursos de tecnologia da informação, que são asseguradas pelo componente 

de Segurança da Informação, a ser abordado na seção seguinte. 

 

2.2 Segurança da Informação e a Política de Segurança da Informação 
 

A informação deve ser considerada como um dos bens mais valiosos de uma 

organização, que tem a incumbência de mantê-la segura, confiável e acessível àqueles que têm 

direito de usufruí-la. Nos tempos atuais, isso passou a ser algo fundamental, visto que a 

administração dessa informação, quando bem sucedida, possibilita a sobrevivência e 

competitividade no mercado. 

E, para uma organização administrar bem a informação, ela deve utilizar-se da 

Segurança da Informação, campo em que há análises funcionais abundantes, porém nota-se 



32 

 

uma escassez de análises descritivas (MARCIANO, 2009). Enfim, há uma larga discussão 

técnica sobre que critérios devem ser cumpridos para a informação estar segura, mas pouca 

sobre aquilo que ela realmente é. 

A Segurança da Informação é um conceito amplo e concerne à proteção da informação 

em suas propriedades (confidencialidade, integridade e disponibilidade) e em seus aspectos 

(autenticidade, legalidade etc), evitando que as vulnerabilidades dos ativos relacionados sejam 

exploradas por ameaças que possam trazer consequências negativas para os negócios de uma 

organização e ocupa um aspecto extremamente importante na gestão estratégica de qualquer 

empresa. Em outras palavras, ela deve existir para trabalhar contra o mau uso acidental ou 

intencional da informação por pessoas dentro ou fora da organização (VON SOLMS, 2001; 

GUALBERTO, 2003; MATTORD; WHITMAN, 2004; BALTZAN; PHILLIPS, 2012).  

É importante frisar que, no campo da TI, denomina-se a vulnerabilidade como 

“fragilidade de um ativo ou grupo de ativos que pode ser explorada por uma ou mais ameaças” 

(NBR ISO/IEC 27002:2005). Trata-se, especificamente, de “uma condição que, quando 

explorada por um atacante, pode resultar em uma violação de segurança” (CERT.BR, 2012, p. 

18). Já a ameaça corresponde à “causa potencial de um incidente indesejado, que pode resultar 

em dano para um sistema ou organização” (ISO/IEC 13335-1:2004 apud NBR ISO/IEC 

27002:2005). 

Por outro lado, em uma definição mais restrita, a Segurança da Informação diz 

respeito ao aspecto tecnológico de um sistema de informação, pois inclui Hardware, Software 

e outros dispositivos de modo que tanto pode ser vista como um subsistema de um sistema de 

informação ou, em um sentido mais amplo, uma descrição de um conjunto de sistemas de 

informação, usuários e gestão de uma empresa inteira (TURBAN, WETHERBE, MCLEAN, 

2004).  

A segurança da informação alcançou uma posição de destaque na agenda de muitas 

organizações. Ela deixou de ser um mero detalhe administrativo ou um item adicional na 

composição do orçamento de despesa e passou a ser considerada um tema estratégico pelo 

impacto que pode provocar diretamente no que as organizações mais prezam: seu objetivo de 

negócio, desempenho e transparência na prestação de contas gerencial e contábil para os 

stakeholders (D’ANDREA, 2004). 

No âmbito técnico, a segurança da informação é contemplada pelas normas 

internacionais 27001 e 27002 (substituição da antiga norma ISO/ IEC 17999) formuladas pela 

ISO e o IEC (FERNANDES; ABREU, 2012), que têm estabelecido uma comissão técnica 
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conjunta (ISO/IEC JTC 1) para lidar com o interesse mútuo no campo da tecnologia da 

informação. Esse comitê tem um número de subcomitês e um deles, o SC27, é responsável 

pelas técnicas de segurança da TI e também por produzir as duas normas internacionais citadas 

(CALDER, 2009). 

A ISO/IEC 27001 é a primeira norma da série ISO 27000 que aborda questões de 

segurança da informação e foi preparada para prover um modelo cujo objetivo é estabelecer, 

implantar, operar, monitorar, rever, manter e melhorar um Sistema de Gestão da Segurança da 

Informação. Por adotar o princípio da gestão de processos, esta norma pode ser utilizada 

visando a avaliação da conformidade pelos stakeholders internos e externos.  

Essa norma foi desenvolvida para ser utilizada em organizações de portes variados e 

diferentes setores em várias partes do mundo, por se tratar de um sistema administrativo e não 

necessariamente especificações tecnológicas (CALDER, 2009). Isso pode ser observado 

justamente no título da norma, que consta “Tecnologia da informação - técnicas de segurança 

- sistemas de gerência da segurança da informação - requisitos”.  

Já a ISO/IEC 27002 estabelece diretrizes e princípios gerais para iniciar, manter e 

melhorar a gestão de segurança da informação em uma organização, fornecendo 

direcionamentos sobre as metas geralmente aceitas para a gestão de segurança da informação. 

Um dos objetivos da norma é servir como guia prático para desenvolver procedimentos de 

segurança da informação e práticas eficientes de gestão de segurança para a organização, além 

de ajudar a criar confiança das atividades interorganizacionais. 

Esta norma está estruturada nas seguintes seções: política de segurança da informação; 

organizando a segurança da informação; gestão de ativos; segurança em recursos humanos; 

segurança física do ambiente; gestão das operações e comunicações; controle de acesso; 

aquisição, desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação; gestão da continuidade 

do negócio; conformidade. 

No que concerne ao desenvolvimento de uma cultura de segurança da informação, os 

capítulos da norma que podem auxiliar no desenvolvimento desta são os referentes ao Controle 

de Acesso e Segurança em Recursos Humanos. De acordo com Nobre, Ramos e Nascimento 

(2011), esses domínios constituem premissas que geralmente são as primeiras trabalhadas na 

implementação de uma política de segurança e suas práticas podem ser facilmente 

compreendidas por um público não especialista em TI. 
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Os referidos autores ainda apontam que, no cenário nacional, a teoria de segurança da 

informação é mais de cunho técnico que gerencial e, quando gerenciais, são mais voltados para 

o estudo de algum caso ou setor em específico. São poucos os estudos que abordam os fatores 

comportamentais na adoção e difusão de códigos de práticas de segurança que, quando bem 

realizadas, podem fazer destas um elemento da cultura organizacional. Então, esses 

procedimentos passam a ser incorporados pelos colaboradores e realizados naturalmente.  

Para exemplificar o que foi mencionado acima, pode-se citar os estudos de Temponi 

(2010) e Brito (2011), que realizaram pesquisas exploratórias com conclusões semelhantes 

sobre a pouca discussão do tema no país e o desconhecimento dos executivos. Já Marciano 

(2006), ao estudar sob o enfoque do usuário, confirma a visão excessivamente voltada aos 

aspectos tecnológicos, presentes na maioria das atuais políticas de segurança da informação, 

algo que poderia torna-las menos eficazes e pode levar ao questionamento do que 

essencialmente uma política de segurança deve conter. 

Uma Política de Segurança da Informação (PSI) é um documento que onde deve 

constar declarações de diretrizes gerais de metas a serem alcançadas em relação à segurança 

dos recursos de informações corporativas (GASTON, 1996 apud DOHERTY; FULFORD, 

2006). Elas são consideradas essenciais por ser o processo primário na maioria das organizações 

que podem impulsionar o desempenho do pessoal e consequentemente aumentar a segurança 

da informação de seus ativos (MATTORD; WHITMAN, 2004), visto que seu uso permite à 

organização gerir a implementação e garantir a eficácia da segurança da informação de modo 

que esta indique o comprometimento da administração e também contribua na missão e visão 

organizacional (HÖNE; ELOFF, 2002a). 

Essa política consiste na determinação de critérios e ações referentes à segurança dos 

aplicativos, da infraestrutura, dos dados, pessoas e organizações, de modo a abranger 

fornecedores e parceiros (D’ANDREA, 2004). Trata-se de um instrumento importante para 

proteger a organização contra ameaças à segurança da informação que a ela pertence ou que 

está sob sua responsabilidade, de forma a atribuir direitos e responsabilidades àqueles que lidam 

com essa informação (NBSO, 2003), oferecendo proteção jurídica à empresa já que é fornecido 

um registro escrito acerca das ações que são aceitáveis (ou não).  

Complementando essa finalidade, Oliveira Júnior (2009) defende que tal política deve 

conter todas as tarefas que estão previstas para os usuários executarem na rede, tudo que lhes é 

negado, além das sanções para aqueles que se envolverem com casos de não conformidade com 

as diretrizes previstas. Karyda, Kiountousis e Kokolakis (2005) apontam que ela também pode 
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possuir uma dimensão organizacional, desde que isto envolva a criação ou adaptação de papéis 

(ex.: auditor de sistemas de informação, chefe de segurança –CSO etc.) e suas 

responsabilidades. 

Desenvolver e implementar uma Política de Segurança de maneira adequada na 

organização é, para Gaunt (1998), um compromisso importante, que implica em algo muito 

maior do que simplesmente escrever um mero manual de segurança. É necessário também levar 

em conta as atitudes do pessoal e suas necessidades educacionais a fim de promover, a longo 

prazo, uma “cultura de segurança” que só pode ser sustentada pela contínua promoção da 

política aliada à vontade de adaptar procedimentos que se adequem ao ambiente operacional da 

organização. 

No entanto, a implementação de uma política de segurança não costuma ser plena 

porque, muitas vezes, os usuários desconhecem a existência da política de segurança ou não 

compreendem o documento porque ele é muito longo e/ou técnico e tampouco conseguem 

enxergar a relação entre as diretrizes propostas com suas tarefas diárias. A fim de evitar tais 

ocorrências, é necessário que a organização encontre meios para implantar uma política de 

segurança eficaz. Para obter a eficácia e o sucesso de uma política, Höne e Eloff (2002a; 2002b) 

abordam um conjunto de atividades auxiliares que não podem ser consideradas isoladamente e 

se encontram ilustradas na Figura 3. 
 

Figura 3: Atividades de suporte para gerar uma política de segurança da informação eficiente 

 

Fonte: adaptado de Höne e Eloff (2002a). 
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O conjunto de atividades propostos pelos referidos autores podem ser compreendidos 

da seguinte forma: 

 Estilo: compreende a forma de escrever o documento da política e deve a todo 

momento, ser coerente com o modo de comunicação da organização com a 

finalidade de ser incorporado à sua cultura, preferencialmente numa linguagem 

amigável com o usuário a fim de garantir que eles entendam os conceitos que 

envolvem a segurança da informação; 

 Desenvolvimento: Recomenda-se que a política nunca seja escrita de forma isolada. 

Ela deve estar apoiada por outras políticas, padrões, normas, procedimentos e 

processos que visem descrever regras gerais relacionadas ao que a organização 

deseja adotar como princípios de segurança e também interligar com questões legais 

e governamentais que transcendem o ambiente organizacional. 

 Apresentação: A política de segurança geralmente é dirigida a um diversificado 

grupo de usuários, onde para alguns, será um conceito novo e “forasteiro”. É 

fundamental, portanto, que a política contenha uma breve e compreensível 

definição de segurança da informação para garantir uma uniformidade de 

entendimento do conceito, bem os papéis e responsabilidades do usuário para com 

o uso dos recursos de TI em toda a organização.  

 Engajamento: os usuários não acreditarão na política se eles não virem diretor da 

empresa (CEO), o comitê executivo e/ou seus líderes agindo conforme estas 

normas. Sem esse fator singularmente importante, nenhuma atividade relacionada 

à Segurança da Informação não será levada a sério e nem eficaz em toda a 

organização; 

 Difusão: Para funcionar com eficiência, a política de segurança deve estar presente 

em todos os níveis da organização (operacional, tático e estratégico). Em algumas 

empresas, adota-se a declaração expressa do usuário reconhecendo o que está 

escrito na política através de um apêndice ou outro documento em separado, 

reconhecendo sua responsabilidade individual. Outra forma muito útil é a existência 

de uma versão resumida com a finalidade de estimular que o usuário leia uma seção 

inteira e possa obter uma melhor compreensão; 

 Manutenção: este ponto lida com a necessidade de frequentemente revisar e 

monitorar a continuação da eficiência e aplicabilidade dos controles de segurança 

dentro da organização. Isso assegura o aperfeiçoamento constante da 
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implementação de segurança da informação, visto que ocorrem mudanças e 

aperfeiçoamento tecnológico contínuo.  

Em suma, uma efetiva política de segurança é um compreensível, útil, prático e 

apelativo documento que aborda os usuários diretamente e os convence da necessidade de 

tratamento dos recursos de informação de forma segura (HÖNE; ELOFF, 2002a).  

Para fins de situar o tema de Segurança na pesquisa acadêmica, será aberta uma sub-

seção em que abordará um breve panorama dos estudos realizados na área. 

2.2.1 Panorama de estudos realizados sobre segurança 

 

Considerando um contexto de produção acadêmica relativamente baixa na área, algo 

que revela uma lacuna em termos de estudo sobre a temática, esta pesquisa opta por embasar-

se em teorias e estudos que tratam da Segurança da Informação através de uma abordagem 

comportamental. Para tanto, foi necessário fazer um levantamento de alguns estudos na área 

(vide apêndice A).  

A nível nacional é bastante comum que os pesquisadores utilizem a abordagem 

técnica, que costuma restringir-se a aspectos meramente técnicos de Sistemas de Informação 

e/ou conformidade com normas, regulamentações e legislação relacionadas à área de Segurança 

da Informação. Isso pode ser corroborado por pesquisas científicas realizadas com anais de 

eventos científicos (ALBUQUERQUE JR; SANTOS, 2013; 2014a; 2014b) que mostraram que 

a norma NBR ISO/IEC 27002 (ABNT, 2005) foi o texto mais referenciado, enquanto 

abordagens teóricas das ciências sociais foram pouco utilizadas. 

Observando essa necessidade de realizar estudos sobre Segurança da Informação com 

um enfoque social no Brasil, Albuquerque Junior e Santos (2013;2014a; 2014b) realizaram 

estudos analisando essa modalidade de produção científica em eventos no país no período de 

2004 a 2013 e, em todos eles, foi constatado que poucos trabalhos tiveram como base alguma 

abordagem teórica das ciências sociais. Além disso, verificou-se que a temática de Segurança 

da Informação tem tido pouca representação em comparação com a quantidade geral de artigos 

submetidos. 

Outros trabalhos que vão além dos aspectos técnicos costumam avaliar / identificar o 

nível de maturidade de uma política de segurança, algo que foi praticado nos estudos de 

Temponi (2010) e Rigon e Westphall (2013). Outros apontam para a necessidade de se ter uma 

cultura de segurança da informação, algo que é obtido através de ações dos usuários— mas a 
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abordam de forma bastante vaga, como também é verificado em Costa (2009) e Gualberto 

(2010), cujas discussões se encontram apenas no aspecto teórico ou limitam aspectos de 

procedimentos realizados pelos os usuários, apresentada no trabalho de Quintaneiros, Oliveira 

e Mendonça (2011).  

No estudo de Cavalcanti (2003) nota-se a presença do fator “indivíduo” quanto a 

segurança, visto foram investigados os usuários e gestores de TI.  Já nos estudos de Gabbay 

(2003), Temponi (2010) e Nobre (2009), também se encontra presente a questão “indivíduo” 

quanto a segurança, porém foram realizados apenas com gestores de TI. No ambiente 

organizacional, esses profissionais são responsáveis técnicos pela criação e gestão de iniciativas 

de segurança, então levanta-se a questão de saber se as suas opiniões são susceptíveis de ter a 

representação de toda uma organização. Sobre isso, Heralth e Rao (2009) apontam que mesmo 

que um administrador de TI possa indicar que há uma política de segurança formal, não 

significa necessariamente que os usuários finais também tenham qualquer conhecimento da 

mesma.  

Na Pesquisa Global de Segurança da Informação 2013, 43% dos entrevistados se 

declararam líderes na questão de segurança, mas quando essa avaliação foi confrontada com 

alguns critérios-chave determinados pela pesquisa – por exemplo, possuir um chefe executivo 

de ciência da informação e mensuração e avaliação da eficácia dos procedimentos de segurança 

– que foram utilizados para determinar essa posição de destaque, apenas 8% podem ser 

colocados como verdadeiros líderes. Ao comparar esse grupo seleto com aquele muito mais 

amplo que avalia a si mesmo como líder, fica evidente que muitas organizações superestimam 

as suas práticas de segurança da informação (PWC, 2013). 

No que concerne à conscientização das práticas de segurança da informação, nota-se 

que, além dos aspectos técnicos e de legislação, alguns trabalhos ainda estão centrados apenas 

em questões de controle de acesso e uso adequado de e-mail, vistos nos trabalhos de Sfreddo e 

Flores (2012) e Cavalcante (2013). Esse fato pode ser corroborado no tópico de “Elementos 

que compõem as políticas de segurança no Brasil” da Pesquisa Global de Segurança da 

Informação (PWC, 2013), cujos valores percentuais são apresentados com 44% e 42%, 

respectivamente. Isso, de certa forma é preocupante, visto que a pesquisa aponta esse fato como 

um forte indício de que as empresas ainda utilizam poucas estratégias de monitoramento contra 

ameaças cada vez mais sofisticadas. 

Essa breve análise mostra que a pesquisa sobre controles técnicos para garantir os 

sistemas de informação é abundante, mas o cumprimento da política e os controles informais 
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têm sido raramente enfatizados na literatura de segurança, fato também verificado em pesquisas 

citadas por estudos internacionais recentes (HERATH; RAW, 2009; FURNELL; THOMSON, 

2009), que sugerem que os usuários raramente cumprem com os procedimentos de Segurança 

da Informação.  

Com base no que acabou de ser esclarecido sobre a temática de Segurança da 

Informação e a necessidade estratégica de adoção pelas empresas, no tópico seguinte (2.3) 

iniciar-se-á a breve discussão de questões referentes ao aspecto do comportamento do indivíduo 

e suas motivações quanto ao cumprimento de normas.  

 

2.3 Atitude, motivação e comportamento 
 

No cotidiano é bastante comum encontrar declarações, pensamentos e 

comportamentos diversos acerca de vários assuntos. Empregados que são contra ou a favor de 

determinada norma exigida pela empresa; alunos de uma universidade estão a favor ou contra 

a mudança de normas para cálculo de aproveitamento de cursos, opiniões opostas sobre o 

comportamento dos outros ou acontecimentos sociais etc. 

Quaisquer divergências de opiniões, como as citadas no parágrafo anterior, se referem 

a fatos onde é impossível determinar qual seria a posição ‘correta’ ou ‘verdadeira’. No entanto, 

cada posicionamento é baseado em valores, crenças e experiências que são traduzidas em 

comportamentos diferenciados. As razões da existência desse “comportamento diferenciado”, 

é estudada na Psicologia Social, sobre o nome de ‘atitudes’ (MONTEIRO; VALA, 2004). 

A ‘atitude’ é um conceito da psicologia que engloba a avaliação de uma realidade 

social e retrata “[...] sentimentos pró ou contra pessoas ou objeto com quem entramos em 

contato.” (JABLOSKI; ASMAR; RODRIGUES, 2012, p.160). Inúmeros são os conceitos de 

atitude, mas todos os conceitos postulados pelas teorias da Psicologia Social por autores como 

Albeson; Ajezen; Allport (1976; 1988; 1935 apud MONTEIRO; VALA, 2004) tendem a 

caracterizar as atitudes sociais como sendo integradas por três componentes claramente 

discerníveis: (a) o componente cognitivo; (b) o componente afetivo e (c) o componente 

comportamental. 

Acerca dos componentes citados anteriormente, Smith e Mackie (1997) os clarificam 

nos seguintes tipos de informação aos quais se baseiam as atitudes: crenças sobre as 

características positivas e negativas do objeto; sentimentos e emoções sobre o objeto e 

informação sobre ações passadas e presentes que dizem respeito ao mesmo.  
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Essas atitudes costumam se desenvolver de forma coerente com a maior parte daquilo 

que o indivíduo conhece, sente e experimenta (FEATHER, 1969; ROSENBERG, 1956 apud 

SMITH; MACKIE, 1997). Essa coerência é uma força poderosa, visto que uma informação 

positiva sobre um objeto gera uma atitude favorável, enquanto que – de forma similar e análoga 

– sentimentos ou condutas negativas produzem atitudes negativas, cujo processo pode ser 

exibido na Figura 4. 

Figura 4: Desenvolvimento e medição da atitude. 

 
Fonte: adaptado de Smith e Mackie (1997). 
 

Na Figura 4, consta um exemplo de um aluno se informa que a UFRN é a universidade 

mais bem-avaliada do eixo Norte-Nordeste, se sente orgulhoso de estudar nesta instituição, é 

consciente de que frequenta as aulas todos os dias e estuda regularmente para todas as 

disciplinas do seu curso. Logo, ele está aberto para exercer uma atitude positiva acerca da 

universidade. A atitude, por sua vez, influirá em pensamentos, sentimentos e condutas 

observáveis. Os pesquisadores costumam basear-se nesses aspectos como uma forma de medir 

a atitude subjacente, aquela que está oculta ou subtendida. 

Procura-se medir a atitude subjacente desta forma porque supõe-se que aquilo que o 

indivíduo pensa ou sente no seu íntimo influi em sua conduta, que consiste em “uma sequência 

finalizada de comportamentos” (VALA; MONTEIRO, 2004, p. 66). Essa afirmação é 

corroborada através da ‘teoria da dissonância cognitiva’ de Festinger (1957 apud JABLOSKI; 

ASMAR; RODRIGUES, 2012) e “teoria do equilíbrio” (HEIDER, 1958 apud VALA; 

MONTEIRO, 2004), que sugere a coerência interna dos três componentes da atitude devem ser 

internamente coerentes. Com base neste fato, a finalidade desta pesquisa é verificar a 

predisposição dos alunos da UFRN em seguir uma Política de Segurança da Informação, 
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investigando aspectos de conduta do indivíduo a partir do seu grau de concordância com 

afirmações retiradas de modelos teóricos sobre o tema. 

Para Newcomb, Turner e Converse (1965 apud RODRIGUES; ASSMAR; 

JABLONSKI, 2012), as atitudes do ser humano são propiciadoras de um estado de prontidão 

que, se ativado por uma motivação específica, resultará num determinado comportamento. Com 

isso, pode-se afirmar que o comportamento é uma resultante de múltiplas atitudes. 

À motivação, de forma leiga, pode-se atribuir como uma força interna que nos leva a 

agir e, por ser interna, só nós mesmos a podemos sentir. Porém, o uso técnico/ científico desse 

conceito, mais especificamente nos campos da Administração e Psicologia é bem mais 

diversificado, assumindo vários significados. Um exemplo disso pode ser encontrado em um 

texto de Bergamini (1997, p.23; 27): 

“Se, no início do século, o desafio era descobrir aquilo que se deveria fazer para 

motivar as pessoas, mais recentemente tal preocupação muda de sentido. Passa-se a 

perceber que cada um já traz, de alguma forma, dentro de si, suas próprias motivações. 

Aquilo que mais interessa, então é encontrar e adotar recursos organizacionais capazes 

de não sufocar as forças motivacionais inerentes às próprias pessoas (p.23). [...] não 

existe o pequeno gênio da motivação que transforma cada um de nós em trabalhador 

zeloso ou nos condena a ser o pior dos preguiçosos. Em realidade, a desmotivação não 

é nenhum defeito de uma geração, nem uma qualidade pessoal, pois ela está ligada a 

situações específicas (p.27)” 

 No trecho acima, num primeiro momento, a motivação está dentro do indivíduo, algo 

que Todorov e Moreira (2005) relacionam a um lócus de controle interno. Já no segundo 

momento, ela passa a estar relacionada a um lócus de controle externo, algo que depende de 

situações específicas para motivar os indivíduos ou, no mínimo, não desmotivá-los. Esses 

“lócus de controle” interno e externo também poderiam ser denominados como fatores 

motivacionais intrínsecos e extrínsecos, respectivamente. 

Os fatores motivacionais intrínsecos, movem a pessoa para a ação, pois são motivos 

internos baseados em necessidades intrínsecas e a gratificação da pessoa é pela ação em si, sem 

que sejam necessários benefícios externos como impulsionadores ao indivíduo (APPEL-

SILVA; WENDT; ARGIMON, 2010). Portanto, constitui-se no desejo de ocupar-se de uma 

atividade porque gosta dela e a julga interessante, e não por causa de recompensas ou pressões 

externas (ARONSON; WILSON; ARKET; 2002).  

Já o fator motivacional é extrínseco quando a pessoa é movida por condições externas 

a ela, sejam benefícios ou punições, mas que a ação por si só não a satisfaça (APPEL-SILVA; 

WENDT; ARGIMON, 2010); tratando-se de uma recompensa contingente de fatores externos 
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(HERATH; RAO, 2009) como, por exemplo, as pressões sociais (ARONSON; WILSON; 

ARKET; 2002).  

Correlacionado essa temática ao objeto de estudo em questão, infere-se que algumas 

atividades extrínsecas que podem influenciar na aceitação das normas são relacionadas ao 

processo de comunicação da política de segurança, treinamento e conscientização a fim de 

auxiliar os funcionários a compreender seus papéis e responsabilidades. Sobre este fato, Furnell 

e Thompson (2009), apontam que as organizações não podem verdadeiramente proteger seus 

ativos sem garantir que os funcionários tenham a compreensão desses papéis para que estejam 

suficientemente aptos a realizá-los. 

Os referidos autores ainda corroboram que embora o conhecimento obtido com o 

treinamento seja importante, ele só será eficaz se a formação centrar-se significativamente em 

incentivar e motivar funcionários a usar esse conhecimento. Para tanto, a organização precisa 

influenciar o comportamento do usuário e, nesse quesito, Herath e Rao (2009) lembram que se 

pode contar com a ‘Teoria da Agência’ (Agency Theory) ou ‘Paradigma do Agente Principal’, 

que está bastante relacionado aos esforços feitos por cada membro e a motivação dada a eles 

para obter o esforço desejado. Um relacionamento na agência existe quando uma parte 

(principal) confia uma autoridade de decisão à outra parte (agente).  

Nessa base teórica, são analisadas as relações entre os participantes de um sistema, em 

que propriedade e controle são designados a pessoas distintas, o que pode resultar em conflitos 

de interesse entre os indivíduos que é denominado “Conflito de Agência” (ARRUDA; 

MADRUGA; FREITAS JUNIOR, 2008; ASSIS, 2011). Trata-se, então, de um modelo de 

tomada de decisão, com enfoque prescritivo, embasado num modelo normativo que envolve a 

teoria da utilidade (HENDRIKSEN; BREDA, 1999). 

No próximo tópico, serão apresentados alguns modelos teóricos internacionais que 

procuram identificar aspectos comportamentais do empregado na organização que poderiam 

incitá-lo ao cumprimento às normas e procedimentos de segurança. 

 

 

2.4 Fatores motivacionais intrínsecos e extrínsecos no comportamento de segurança 

da informação 

 

O objetivo desta seção é abordar o modelo teórico adotado no estudo de Herath e Rao 

(2009), que foi utilizado como base para a elaboração do instrumento desta pesquisa, que pode 
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ser visto na Figura 5. Especificamente, o modelo dos autores avalia a relativa importância de 

três mecanismos de incentivo para o encorajamento de comportamento de segurança nas 

organizações, que estão nas seguintes dimensões: (1) punições; (2) pressões sociais e (3) 

eficácia percebida. 

Figura 5: Modelo teórico de Herath e Rao 

 

            Fonte: Adaptado de Herath e Rao (2009). 

As punições e pressões sociais constituem fatores motivacionais extrínsecos (a serem 

detalhadas no item 2.4.1) que ajudam a promover a política de segurança na organização. Já a 

eficácia percebida, constitui um fator motivacional intrínseco (explicado no item 2.4.2) que os 

autores acreditam possuir um efeito positivo na intenção do usuário em aderir a essas políticas. 

No estudo de Darcy, Hovav e Galletta (2009) foi apresentado outro modelo teórico 

com uma versão modificada/estendida da “Teoria da Dissuasão” para o contexto de segurança 

da informação com o intento de avançar na compreensão do processo subjacente em que as 

medidas de segurança afetam os usuários nas intenções de mau uso dos sistemas de informação, 

cujos resultados também têm importantes implicações para a prática de gestão de segurança. 

Segundo Viapiana (2006), o núcleo central da teoria da dissuasão é a de que o 

comportamento criminoso das pessoas pode ser refreado pela estrutura de sanções que podem 

ser legais (propostas por normas e regulamentos) ou extralegais (formação moral e religiosa, 

nível educacional e vínculos comunitários). Aplicando-a ao contexto do cumprimento de uma 

Política de Segurança da Informação tal como fez Herath e Rao (2009) e Darcy, Hovav e Galeta 

(2009), implica-se no fato de que o efeito da dissuasão sob o aspecto legal depende da eficácia 

das ações de monitoramento e da justiça na detecção e na punição dos atos abusivos de mau 

uso. 
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Com o uso da ‘teoria da dissuasão’6, Herath e Rao (2009) formulam hipóteses de que 

as pressões sociais exercidas por normas subjetivas (percepção da expectativa) e normas 

descritivas (observação) poderiam influenciar positivamente a respeito das intenções de seguir 

uma política. 

Baseando-se nesse fato, os respectivos autores propuseram que o empregado 

percebendo a eficácia de suas ações implicaria em um efeito positivo sobre suas intenções de 

conformidade. Isso será descrito com mais detalhes nas sub-sessões seguintes. 

 

2.4.1 Fatores motivacionais extrínsecos 

 

2.4.1.1  Punições e a Teoria da Dissuasão 

 

A punição é descrita como uma consequência do comportamento que reduz a 

probabilidade futura daquele comportamento (AZRIN; HOLZ, 1966 apud TODOROV, 2001). 

Ela se traduz em algum mecanismo que reduz a probabilidade de algum comportamento 

indesejado e/ou antissocial aconteça no futuro.  

Penalidade, sanção e repreensão são alguns sinônimos adotados para essa palavra cujos 

mecanismos adotados podem ser: prisão, advertência, suspensão, demissão por justa causa, 

multa etc. 

A “Teoria da Dissuasão” aponta para a existência de fatores/elementos que afetariam 

o uso mal-intencionado dos recursos de TI nas organizações. Ela sugere que a ameaça de 

punição percebida influencia o comportamento individual do usuário através da certeza e 

severidade dessa punição. Portanto, certos controles organizacionais podem servir como 

mecanismos de dissuasão a partir do aumento da ameaça de punição pelo abuso no uso dos 

recursos de TI (DARCY; HOVAV; GALLETTA, 2009; HERATH, RAO, 2009). Ela também 

é utilizada no desenvolvimento da teria do comportamento pró-social (abordada na seção 2.6). 

Utilizando-se do contexto da TI, Straub (1990) nota que o uso de mecanismos de 

dissuasão é considerado como uma estratégia primária útil na redução do abuso dos recursos 

organizacionais, visto que a literatura deste tema sugere que, à medida que o nível da punição 

aumenta, há uma menor probabilidade de o indivíduo estar inclinado para efetuar uma conduta 

desviante (STRAUB; NANCE, 1990). 

                                                
6 Essa teoria pôde ser traçada a partir de trabalhos preliminares de filósofos clássicos como Thomas Hobbes 

(1588-1678), Cesare Beccaria (1738-1794) e Jeremy Bentham (1748-1832). Juntos, eles protestaram contra as 

políticas legais que dominaram a Europa. Seus trabalhos contribuíram para a moderna teoria da dissuasão 

desenvolvida por estudiosos modernos de teoria do crime, como Ronald L. Akers, responsável pela “Social 

Learning Theory”, que argumenta que o comportamento criminoso é produto do processo normal aprendizagem. 
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Essa mecânica pode ser aplicada à segurança da informação em situações onde 

atividades prejudiciais, tais como a não adesão às políticas poderiam ser desencorajadas pelas 

sanções aplicadas pela organização. Se as pessoas percebem elevados níveis de punições, tais 

como expulsão de instituição, pesadas multas e suspensões ou perda de emprego, sua intenção 

de comprometer-se em comportamentos indesejados é susceptível de diminuir (STRAUB 1990; 

HERATH, RAO, 2009). 

Os efeitos da punição são criados por dois mecanismos: a “severidade da punição” 

(severity of penalty) e “certeza de detecção” (Certainty of detection). O primeiro se refere ao 

grau de punição e o segundo, a probabilidade de ser punido (TITLE, 1980 apud DARCY; 

HOVAV; GALLETTA, 2009) no mau uso dos recursos de TI.  

Para Darcy, Hovav e Galletta (2009), num contexto de uso abusivo dos recursos de SI, 

a certeza de detecção é mais um elemento mais dissuasor para os indivíduos com fortes 

inibições morais enquanto que a severidade da punição é o elemento mais dissuasor para as 

pessoas com menor comprometimento moral.  

O uso aceitável definido em normas e diretrizes de políticas de segurança também 

poderia sugerir punições que ocorrerão caso o usuário escolha não aderir às normas. De fato, 

esse documento pode tomado como base para resolução de litígios ou medidas punitivas 

internas em caso de comportamento abusivo com a finalidade de aumentar a severidade 

percebida das sanções (STRAUB; NANCE, 1990; WHITMAN, MATTORD, 2005). 

 

2.4.1.2 Pressões sociais  

 

As pressões sociais constituem fatores externos ao indivíduo que poderão influenciar 

no comportamento dos usuários dos sistemas nas organizações. Elas são exercidas por normas 

subjetivas (expectativa percebida) que, por sua vez, se baseiam em normas descritivas 

(observação) e influenciar positivamente nas intenções de cumprimento (motivação intrínseca) 

às políticas. Ou seja, o indivíduo cumpriria a norma ou teria vontade de realizar as tarefas 

corretas para “seu próprio bem” e/ou estaria motivado através da possibilidade de aprovação 

significativa dos outros. 

Venkatesh et al. (2003) discutem vários fatores que tem sido considerado na literatura 

que chamam atenção para o papel da influência social na aceitação de tecnologias e apontam 

para a complexidade dessas decisões, já que elas dependem de uma vasta gama de influências 

como contingentes. Além disso, as discussões sobre aceitação de tecnologia também sustentam-

se no ponto de vista de que os indivíduos são mais propensos a cumprir com as expectativas 
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dos outros quando esses outros têm a capacidade de recompensar o comportamento desejado 

ou punir o comportamento de não-adesão. 

No modelo teórico proposto por Herath e Rao (2009), essas pressões sociais são 

divididas em dois grupos: crenças normativas e comportamento dos pares. O primeiro, 

considerando o contexto da literatura sobre TI, aborda a noção de que se o usuário considera 

que a chefia, a equipe de TI ou seus pares nutrem expectativas de cumprimento das políticas de 

sua parte, ele costuma estar mais predisposto a realizar ações de segurança. Já no segundo, o 

comportamento individual é motivado pela observação daquilo que a maioria das pessoas 

fazem, acreditando-se de que aquilo é o mais sensato a se fazer. 

Leach (2009) lembra que os usuários, quando acabam de ingressar na organização, 

para tentar compreender a forma de se comportar dentro de uma nova empresa ou equipe já 

existente, age conforme as normas mais subliminares do seu ambiente de trabalho e verifica-se 

que eles costumam estar fortemente influenciados pelo comportamento de seus pares e 

constroem seus comportamentos de segurança baseando-se naquilo que observam sobre: os 

valores e atitudes demonstradas pela alta administração, a consistência entre os valores 

estabelecidos pela companhia e o comportamento evidenciado de seus colegas, se há outras 

práticas da companhia que refletem seus valores de segurança. 

 

2.4.1.3 Programas de conscientização, treinamento e educação em segurança 

 

Com a finalidade de melhorar a adesão às políticas de segurança e promover uma 

cultura de segurança com o objetivo de melhorar o comportamento do usuário, a organização 

pode adotar de mecanismos que tem total controle: a implementação de programas de 

conscientização e treinamento sobre a segurança da informação e suas políticas. 

Essa medida é adotada como forma de minimizar as ameaças internas de incidentes. 

A ameaça interna é uma área da segurança que engloba uma ampla gama de eventos, incidentes 

e ataques que muitas vezes são executados não por pessoas externas que não têm direito de usar 

os recursos de TI da organização, mas pelos próprios funcionários da empresa, que são 

autorizados (PWC, 2013; LEACH, 2003; YOON; KIN, 2013). 

Para Leach (2003), as ameaças internas abrangem erros e omissões de usuários e 

também pode englobar atos negligentes e/ou deliberados contra a empresa, tais como: falta de 

senso comum de segurança (clicar em links de arquivos executáveis enviados por e-mail ou 

compartilhar senhas com os colegas), esquecimento da aplicação de procedimentos de 

segurança (esquecer de fazer back-ups dos dados do computador; trocar as senhas 

periodicamente, realizando combinações seguras), os usuários executarem comportamentos de 
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risco desnecessariamente porque eles não apreciam ou entendem a dimensão do risco envolvido 

(se ausentar do computador deixando arquivos abertos sem efetuar o logoff do usuário). 

Os resultados do estudo de D’Arcy, Hovav e Galletta (2009) provaram evidências de 

que a conscientização sobre políticas de segurança, programas de treinamento e monitoramento 

de computadores têm algum efeito dissuasor no abuso do uso dos sistemas de informação. Para 

as políticas de segurança, a dissuasão é alcançada através do aumento da severidade da punição 

percebida, enquanto que para o monitoramento de computadores e programas de 

conscientização e treinamento, a dissuasão é alcançada tanto pelo aumento da certeza de 

detecção quanto pela severidade da punição.  

 

2.4.1.4 Certeza de detecção 

 

Somente punições severas não bastam (D’ARCY; HOVAV; GALLETTA, 2009). O 

uso de mecanismos de controle e vigilância são necessários para obter a certeza de que os 

usuários estão agindo de acordo com as políticas de segurança. Segundo Straub (1990), a baixa 

probabilidade de ser pego é listada como um dos motivos importantes para a realização de 

comportamentos mal-intencionados, como copiar softwares ilegalmente. 

A certeza de detecção é oriunda do monitoramento de atividades de computação dos 

usuários e funciona como uma medida de segurança que aumenta a capacidade da organização 

para detectar o uso abusivo, o que aumenta a eficácia percebida e a frequência das punições 

(D’ARCY; HOVAV; GALLETTA, 2009). 

As técnicas de controle de vigilância agora estão se tornando mais comuns em espaços 

sociais, incluindo o mercado de trabalho. No uso dos recursos de TI, o administrador de redes 

na busca de detectar comportamentos inseguros pode incluir conferência do histórico dos logs 

do computador, logs de rede, uso de firewalls para impedir instalação de softwares piratas e 

maliciosos, requisitos de combinações e exigência de troca periódica de senhas, auditoria de 

segurança, entre outros.  

As atividades de vigilância são concebidas como medidas corretas para dissuadir o uso 

abusivo através do aumento da percepção das chances de detecção e punição de 

comportamentos abusivos no tocante à segurança (STRAUB, 1990; STRAUB; NANCE, 1990; 

HERATH, RAO, 2009). 

Tais atividades de vigilância permitem a detecção de abusos mais graves e deliberados 

que são provavelmente mais sujeitos a uma punição severa. Expor as pessoas e/ou fatos que 

tenham levado a punições como exemplo podem desenvolver a percepção dos usuários acerca 

da severidade das punições, visto que os usuários podem interpretar a devoção da utilização de 
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técnicas de monitoramento como um alerta para a possibilidade de punições severas em caso 

de violações e descumprimento das políticas (D’ARCY; HOVAV; GALLETTA, 2009). 

Então, se os usuários são conscientizados acerca dos esforços da organização em 

monitorar e detectar ou uso abusivo, eles estarão mais predispostos a obedecer às políticas de 

segurança (YOON; KIM, 2013; LEACH, 2009; D’ARCY; HOVAV; GALLETTA, 2009). 

Acerca desse fato, Solms (2001) defende que, para a melhoria da eficácia das políticas de 

segurança, é fundamental que os usuários devem se comportar e agir de forma responsável e 

em conformidade com o que está escrito de forma explícita nessas políticas.  

 

2.4.2 Fatores motivacionais intrínsecos de adesão às políticas de segurança 

 

2.4.2.1 Eficácia percebida 

 

Algumas interações sociais são motivadas pela obrigação moral e interesses coletivos, 

não apenas pelo interesse próprio. Ou seja, os usuários de um sistema de informação engajados 

em atividades que são benéficas para a organização porque eles se sentem comprometidos com 

a organização e acreditam que suas ações irão melhorar os resultados organizacionais.  

A Eficácia Percebida, considerando-se o contexto da Segurança da Informação aspecto 

do Comportamento Pró-Social (a ser abordado no item 2.5), é um fator que trata da percepção 

do usuário de que alguma regra ou procedimento tem sentido de utilidade seja para si próprio 

ou a organização como um todo. Sendo assim, um usuário que perceber ‘o sentido’, ‘a razão’ 

de existência da Política, contribui para seu cumprimento. 

A respeito desse fator, Herath e Rao (2009) acreditam que a eficácia percebida do 

usuário terá o efeito positivo nas intenções de cumprimento das políticas, já que ele estaria mais 

disposto a incorporar comportamentos seguros caso perceba que suas ações possam fazer a 

diferença e também causem impacto nos objetivos de segurança de toda a organização. Já os 

resultados da pesquisa de Yoon e Kim (2013) apontam que essa dimensão tem um forte impacto 

nas atitudes individuais que envolvem os comportamentos de segurança no uso de 

computadores.  

Logo, esse fator aponta para o entendimento de que os indivíduos irão fazer um esforço 

maior de praticar um comportamento seguro no uso dos recursos de TI quando percebem as 

práticas de segurança como algo eficaz e viável. 

 

2.4.2.2 Comprometimento moral 
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O comprometimento, numa perspectiva organizacional, trata-se de uma “técnica de 

gestão de pessoas [...] que visa intensificar e fortalecer as relações com seus empregados, 

objetivando torná-las mais afetivas e efetivas, para atingir plenamente a satisfação de todos” 

(DUARTE, 2005, p.193). Esse comprometimento organizacional, segundo Meyer e Allen 

(1991), é um estado psicológico de natureza atitudinal, dividindo-se em três dimensões: 

comprometimento afetivo, comprometimento instrumental e comprometimento moral ou 

normativo. 

Nesse estudo, considerando o contexto de predisposição de adesão à uma política, a 

dimensão de comprometimento adotada é o moral, que pode ser entendida como resultado das 

pressões normativas, originadas dos objetivos e interesses organizacionais, que internalizam e 

orientam atitudes e ações dos indivíduos no trabalho. Nesses termos, o comprometimento moral 

do indivíduo é fruto de um sentimento de obrigação (MEYER; ALLEN, 1991) e influencia 

positivamente seu grau de cooperação no trabalho, condicionando sua avaliação e formas de 

proceder (MACIEL; CAMARGO, 2011). 

Os resultados do estudo de D’Arcy, Hovav e Galletta (2009) sugerem que o fator 

‘certeza de detecção’ exerce mais influência que o de ‘severidade da punição’ no uso mal 

intencionado dos recursos de TI dentre aqueles usuários que exibem níveis maiores de 

comprometimento moral, enquanto que a ‘severidade da punição’ exerce uma maior influência 

que a ‘certeza de detecção’ nos usuários que apresentam um menor nível de comprometimento 

moral. 

Isso ocorre pelo fato de que, entre quem tem esse comprometimento maior, podem ser 

muito sensíveis à ‘certeza de detecção’ porque, não importa qual seja a punição, eles poderiam 

se encontrar no evento desagradável de ser acusada de ter realizado um comportamento 

indesejado. Por outro lado, usuários com um baixo comprometimento moral poderia estar mais 

consciente acerca de punição que lhe seria dada devido ao seu comportamento. 

Com base no que foi apontado pela literatura, verifica-se que o fator ‘punição 

percebida’ tem um efeito significativo direto nas intenções de mau uso, enquanto que a ‘certeza 

de detecção’ tem um efeito indireto através desse comprometimento moral. 

Quando a organização consegue mensurar e/ou identificar os fatores motivacionais 

extrínsecos e intrínsecos dos seus usuários de Sistemas e Tecnologias de Informação, abre-se a 

possiblidade de ela utilizar melhor os mecanismos de controle que possui. Isso permite a 

implementação de uma Política de Segurança da Informação mais eficiente, encorajando-os a 
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adotar comportamentos seguros quanto ao uso da informação e permite o desenvolvimento a 

médio e longo prazo de uma cultura de segurança da informação, um estágio em que as práticas 

e comportamentos voltados para a segurança já seriam executadas pelo usuário naturalmente 

(THOMSOM; NIERKEK, 2012). 

 

2.5 Comportamento organizacional pró-social 
 

Na discussão da teoria sobre segurança da informação realizada nas sessões anteriores, 

nota-se que a proteção dos ativos de informação é um problema humano, já que é comumente 

reconhecido que os funcionários são muitas vezes o elo mais fraco para a sua realização 

(THOMSON; NIERKEK, 2012). 

Essa fragilidade pode ocorrer em função de aspectos do cumprimento da política que 

podem estar desde o desconhecimento de procedimentos de segurança até o comportamento 

apático dos empregados durante a difusão de suas responsabilidades. A dificuldade para esta 

proteção, segundo Kabay (2002 apud THOMSON; NIERKEK, 2012), pode estar no fato de 

que estes não acreditam que a segurança da informação seja sua responsabilidade. 

Em função deste fato, é pertinente reforçar a segurança da informação que pode ser 

realizada através da disseminação de uma cultura empresarial de segurança (THOMSON; 

NIERKEK, 2012; MACHADO et al., 2009) a fim de assegurar que seus objetivos sejam 

alcançados de maneira alinhada com as estratégias de TI e das necessidades do negócio. 

Como forma de contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de segurança, 

Thomson e Nierkek (2012) defendem o incentivo do Prosocial Organizational Behavior como 

um meio para que os empregados de uma organização possam enxergar seus papéis e 

responsabilidades de forma consciente. 

O Prosocial Organizational Behavior ou, numa tradução livre, “comportamento 

organizacional pró-social” ocorre — segundo os autores anteriormente citados — no contexto 

organizacional quando um empregado o realiza a fim de promover ou proteger uma 

organização.  

O constructo da teoria do Prosocial Organizational Behavior foi definido por Brief e 

Motowidlo (1986) e descrito sob 13 diferentes formas que podem variar de acordo com o fato 

de serem funcionais ou disfuncionais para a eficácia organizacional, prescritos ou não prescritos 
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como parte de sua função organizacional, que parte em direção a uma meta individual ou 

organizacional. 

Os autores apontam que atos de assistência, compartilhamento, doação, cooperação e 

voluntariado são formas de comportamento pró-sociais. Eles são atos sociais positivos 

realizados para produzir e manter o bem-estar e integridade dos outros.  

Em termos de psicologia social, uma pessoa que exibe um comportamento pró-social 

é aquela que manifesta a ajuda aos outros. Por exemplo, em uma situação de emergência ou 

ameaça, uma pessoa pró-social iria reagir e ajudar, enquanto que alguém que não é pró-social 

não estaria inclinado a ajudar. Para que uma pessoa passe a reagir de uma forma pró-social, é 

necessário que esta observe a existência de uma emergência ou ameaça para, em seguida, definir 

que medidas devem ser tomadas. Através de comportamento pró-social, é de se esperar que 

uma pessoa reaja voluntariamente a uma situação, sem a expectativa de receber uma 

recompensa por sua ação (THOMSON; NIERKEK, 2012; ARONSON, WILSON, ARKET; 

2002; BRIEF; MOTOWIDLO,1986).  

Ao considerar o contexto organizacional, o comportamento organizacional pró-social 

é executado por um empregado com o objetivo de promover ou proteger a organização em que 

trabalha. Os empregados que manifestam esse comportamento não são apáticos quanto às 

demandas da organização. Entretanto, este comportamento é influenciado pelo ambiente de 

trabalho, visto que uma pessoa de “mau humor” em circunstâncias desse ambiente é menos 

propensa a agir pró-socialmente, enquanto o bom humor influencia positivamente o 

comportamento pró-social (THOMSON; NIERKEK, 2012). 

Quando uma contingência inesperada surge, a administração deve contar com a 

cooperação do empregado em aderir ao que é melhor para a organização. O grau da verdadeira 

cooperação por parte dos empregados é influenciado por crenças e valores comuns, ou, em 

outras palavras, a cultura organizacional. Em relação à segurança da informação, Sathe (1983 

apud THOMSON; NIERKEK, 2012) delineia que o ideal é que uma cultura corporativa deve 

ser cultivada para garantir que administradores e empregados trabalhem em direção às metas 

de segurança da informação comuns. 

Ao alinhar as definições acima com os estudos já realizados nos campos da cultura e 

comprometimento organizacional, pode-se dizer que o comportamento pró-social tem grandes 

implicações para as organizações alcançarem a efetividade, já que o comportamento pró-social, 

ao incluir a cooperação e reação espontânea por parte do empregado em relação às 



52 

 

contingências e ameaças inesperadas vão além das competências que costumam especificados 

em sua função. Para compreender um pouco melhor o alcance dessa efetividade e identificar 

como esse comportamento poderia influenciar na implementação de uma política de segurança, 

Thomson e Nierkek delinearam um modelo de como ocorre o processo desse comportamento 

pró-social, que segue ilustrado na Figura 6. 

Figura 6: O processo do comportamento Pró-Social. 

 

 

Fonte: adaptado de Thomson e Nierkek (2009). 

Conforme ilustrado na Figura 6, o processo de comportamento se inicia com a 

articulação dos objetivos de segurança da informação pela alta administração, que devem ser 

esboçados na Política de Segurança da Informação da organização, que compõe o conjunto de 

instruções com a finalidade de proteger os ativos de segurança da informação. O empregado 

costuma tomar conhecimento dessas instruções e as aceita através dos meios de conscientização 

e treinamento, cujos procedimentos contribuirão para que estas práticas também se tornem parte 

da identidade – e cultura - da organização. Porém, o comportamento pró-social – de cooperação 

– só funciona quando os empregados aceitam os objetivos de segurança da informação quando 

estas lhe são consideradas úteis (eficácia percebida) e são trabalhadas em conjunto com toda a 

organização. Então, o ambiente de objetivos consensuais existirá. 

Para tal fim, essas instruções só são transformadas em objetivos de segurança 

(mostrado no feedback autogerado da Figura 6) para os empregados conscientemente aceitarem 

e percebem esses objetivos como alcançáveis quando estes comparam os objetivos da 

organização com os seus individuais do que seriam práticas de segurança e irão compor a 

cultura de segurança da informação corporativa (THOMSON; NIERKEK, 2012). 

Em função dessas características de cooperação, Brief e Motowidlo (1986) revelam 

que o constructo do comportamento pró-social evoca questões éticas e filosóficas bastante 
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abrangentes que se manifestam em diversas formas e implica em diferentes consequências para 

os indivíduos e a efetividade organizacional, de tal forma a serem constitídas como significantes 

objetos para os estudiosos da área. 

Os referidos autores ainda comentam que tais questões éticas e filosóficas incluem 

perguntas como, em algum sentido absoluto, as pessoas devem se comportar pró-socialmente 

porque é moralmente correto ou benéfico para a sociedade como um todo e como se deve lidar 

com os conflitos que surgem quando um ato pró-social se confronta com outro. É bom frisar 

que o comportamento pró-social é executado por um membro de uma organização e direcionado 

a um indivíduo, grupo e/ou organização com que aquele se interage durante o exercício de suas 

tarefas e sempre realizados com a intenção de promover o bem-estar desses. 

Antes de realizar a identificação dos tipos de comportamento pró-social, atenta-se para 

o fato de que, além de serem funcionais ou disfuncionais, eles também podem executados como 

atos prescritos ou extras prescritos. O primeiro é especificado como parte formal da função 

executada pelo empregado e, segundo Brief e Motowidlo (1986), são comportamentos sociais 

positivos os quais são apresentados como requisitos de desempenho e, portanto, susceptível de 

serem articulados explicitamente em documentos como definições de metas, avaliação de 

desempenho e descrição de cargos. Já o segundo não se encontra especificado em documentos 

formais e nem são atribuídas especificamente aos indivíduos como atividades a serem 

realizadas como parte do trabalho. 

Além disso, sugere-se que o comportamento pró-social não está restrito às ações 

direcionadas ao indivíduo, mas também podem incluir ações que possam atingir a organização 

como um todo, assim como de modo similar, o alvo destas ações não está apenas no indivíduo 

ou apenas na organização. 

A partir dos atos demonstrados acima, nota-se que os empregados que se comportam de 

uma forma pró-social não são apáticos quanto às necessidades da organização (THOMSON; 

NIERKEK, 2012). Além disso, esse comportamento é influenciado tanto pelo ambiente de 

trabalho como pelo humor do trabalhador que podem influenciar positivamente ou 

negativamente a intenção em realizá-lo. 

A revisão da literatura que acabou de ser realizada neste capítulo, permitiu a 

apresentação e detalhamento dos conceitos que foram escolhidos aqueles para guiar a 

operacionalização desta pesquisa e, a partir disso, definir um conjunto de hipóteses que se 

relacionam à predisposição e intenção de seguir uma Política de Segurança da Informação, que 

serão apresentadas no capítulo seguinte. 
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2.6 Modelo e formulação de hipóteses da pesquisa 

 

Este estudo propõe um modelo preditivo de intenção do usuário aderir a uma Política 

de Segurança da Informação que foi elaborado a partir da mescla de fatores comuns aos 

modelos de “Motivações Intrínsecas e Extrínsecas em Comportamentos de Segurança da 

Informação” e “Modelo Estendido da Teoria Geral da Dissuasão” ( The Extended GDT Model), 

desenvolvidos por Herath e Rao (2009) e D’Arcy, Hovav e Galletta (2009), respectivamente. 

Nesse estudo, a variável dependente é a “Intenção de seguir a Política de Segurança” 

são determinadas por fatores motivacionais intrínsecos e extrínsecos aos usuários, que são as 

variáveis independentes. 

Os fatores motivacionais intrínsecos são formados pelas dimensões de “eficácia 

percebida” e “comprometimento moral”. Já os extrínsecos, são formados pelos grupos 

denominados “pressões sociais” e “punições”, cujos determinantes estão presentes na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Fatores motivacionais intrínsecos e extrínsecos que identificam a predisposição em 

seguir uma Política de Segurança da Informação. 

 
              Fonte: elaborado pela autora, 2014 

 

Especificamente, o modelo teórico apresentado avalia a relativa importância dos três 

seguintes mecanismos de incentivo: (1) penalidades; (2) pressões sociais e (3) eficácia 

percebida. Herath e Rao (2009) propuseram que os efeitos da penalidade são criados por dois 

mecanismos – severidade da punição e certeza de detecção – para prever quais fatores 

influenciam no cumprimento (compliance) das normas de segurança da informação. 

Nesse estudo, os autores formularam hipóteses de que as pressões sociais exercidas 

pelas normas subjetivas (expectativa percebida) e normas descritivas (observância) 

influenciariam positivamente as intenções de seguir a política. Por fim, com a finalidade de 

aumentar o poder preditivo do modelo apresentado nesta pesquisa, também foi acrescentado 

em conjunto com a eficácia percebida pelo empregado (fator motivacional intrínseco) quanto 

às suas ações, se o comprometimento moral — variável presente no estudo de D’Arcy, Hovav 

e Galletta (2009) – também teria um efeito positivo no cumprimento de políticas de segurança 
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da informação caso sejam implementadas. Com base nesses conceitos, foram formuladas as 

seguintes hipóteses: 

Hipótese 1a: O aumento da severidade da punição estará positivamente associado com 

a intenção de seguir a Política de Segurança da Informação da organização. 

Essa hipótese foi delineada por Herath e Rao (2009) por defenderem que a certeza de 

punição contra os empregados é um importante aspecto de dissuasão para que elas sejam 

cumpridas, já que a punição funcionaria como um esforço para controlar comportamentos 

antissociais.  

Hipótese 1b: O aumento da certeza de detecção da punição estará positivamente 

associado com a intenção de seguir a Política de Segurança da Informação da organização. 

Num contexto de segurança da informação, fazer cumprir com punições só é possível 

quando a organização for hábil para detectar a falta de bom comportamento do empregado. 

Logo, é pertinente que se lancem mecanismos de monitoramento e detecção de descumprimento 

de regras de segurança como uma forma de ter certeza que os empregados estão agindo em 

conformidade com a política de segurança.  

Hipótese 2a: As crenças normativas estarão positivamente associadas com a intenção 

de cumprir com as políticas de segurança da informação. 

O comportamento de segurança da informação é executado como uma forma de atender 

às expectativas do que outros (colegas e especificamente a alta administração) efetivamente 

esperam. 

Hipótese 2b: O comportamento dos pares estará positivamente associado com a 

intenção de seguir a Política de Segurança da Informação da organização. 

As normas subjetivas incentivam o comportamento individual através da possibilidade 

de obtenção da aprovação a dos outros. Portanto, o comportamento individual é motivado pela 

observação daquilo que normalmente é típico ou normal para se fazer, havendo um enfoque na 

expectativa de que os outros indiretamente realizem o mesmo comportamento. 

Hipótese 3a: A eficácia percebida do comportamento de segurança do empregado 

estará positivamente associada com a intenção de seguir a Política de Segurança da 

Informação da organização. 

Os empregados podem se engajar em atividades que são benéficas para a organização 

porque eles se sentem comprometidos e acreditam que suas ações individuais irão fazer a 

diferença quanto à proteção dos ativos de informação pela organização. 

Hipótese 3b: O alto comprometimento moral estará positivamente associado com a 

intenção de seguir a Política de Segurança da Informação 
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Quem tem um comprometimento moral maior costuma “fazer o que é certo”. Segundo 

Hovav e Galleta (2009), as pessoas que têm esse comportamento procuram seguir as regras por 

medo de “serem pegas” descumprindo/desobedecendo as ordens. Ou seja, quem teria um 

comprometimento moral maior, poderia estar mais predisposta a seguir uma política de 

segurança da informação. Enquanto aqueles que não teriam um comprometimento moral tão 

alto só cumpririam as políticas caso percebesse uma severidade maior na punição. 

As hipóteses que acabaram de ser detalhadas serviram como parâmetro para a 

operacionalização das variáveis da pesquisa, que será discutida no capítulo seguinte, em 

conjunto com os procedimentos metodológicos da pesquisa. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os aspectos e procedimentos metodológicos da 

pesquisa a fim de possibilitar um esclarecimento e melhor compreensão para a realização da 

análise dos resultados. As discussões realizadas em capítulos anteriores moldaram o desenho e 

os motivos para a realização da pesquisa, determinando o modelo adotado na elaboração do 

instrumento adotado.  

O método utilizado para atingir os objetivos propostos por este estudo compreende: a) 

análise do referencial teórico para o embasamento sobre o tema em estudo; b) elaboração de 

um modelo teórico; c) tradução e adaptação do questionário, tipo survey, a partir das questões 

provenientes dos constructos dos modelo teóricos estudados; d) validação do questionário por 

estudiosos da área de Gestão de TI e Segurança da Informação; e) aplicação de teste-piloto do 

questionário aplicado com estudantes de pós-graduação da instituição pesquisada; f) correção 

do questionário, conforme resultado do pré-teste; g) coleta de dados; h) análise de dados; i) 

conclusões e j) relatório final; conforme demonstrado na Figura 8. 

Figura 8: Desenho da pesquisa com respectivas fases e etapas. 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

Conforme o desenho da pesquisa, que acabou de ser ilustrado na figura 10, serão 

descritos nos tópicos seguintes os procedimentos realizados na segunda fase da pesquisa que 

possibilitaram a criação de um instrumento de pesquisa tipo survey a fim de se executar a coleta 

de dados. 

Este capítulo se encontra dividido em seis tópicos, detalhados em: população e 

amostra; tipologia e abrangência estudo; pré-teste, construção do instrumento de pesquisa e 
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operacionalização das variáveis; planos de coleta e análise de dados e tratamento de dados 

perdidos e observações atípicas. 

4.1 População e amostra  
 

O universo da pesquisa compreende os alunos matriculados nos cursos de graduação 

da UFRN que, durante as atividades de ensino e extensão, costumam utilizar muitos recursos 

de TI disponíveis na instituição, tais como: laboratórios de informática, redes Wi-Fi e 

computadores de base de pesquisa. 

Para a composição da amostra, optou-se por aplicar o instrumento com alunos 

matriculados no primeiro ano (1º e 2º período) do Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

(CCSA), que compreende os cursos de graduação em: Administração, Biblioteconomia, 

Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Pedagogia, Serviço Social e Turismo. 

O público pesquisado é formado apenas por respondentes que preencheram o 

questionário completo da pesquisa voluntariamente mediante o recebimento de questionário 

impresso, sem vícios de alternativa, adotando uma postura de eliminação de observações com 

dados incompletos, a fim de minimizar a presença de missing values (dados faltantes) e um 

possível enviesamento na composição do respectivo banco de dados. Tais sujeitos foram 

contatados pessoalmente nas salas de aula do prédio do centro e, após esse contato inicial, o 

objetivo do projeto de pesquisa foi apresentado a todos junto com instruções para 

preenchimento do instrumento. 

A amostra se caracteriza como não-probabilística por conveniência, visto que os 

participantes são escolhidos por estarem disponíveis (FREITAS et al.., 2000), seguindo 

critérios de preferência definidos pelo pesquisador. Hair et al. (2009) preconiza que, para a 

aplicação das técnicas de regressão, é necessária a quantidade mínima de 20 observações para 

cada variável estudada. Nesta pesquisa, existem 18 variáveis que buscam investigar a 

predisposição, o que implicaria na obtenção de 360 observações. Este estudo contém 391 

observações, o que ultrapassa o mínimo permitido para a aplicação das técnicas de análise 

fatorial utilizadas. 

Os fatores determinantes para a escolha deste público alvo se deram em face de alguns 

fatores: o primeiro, trata-se do acesso amplo e facilitado à Instituição de Ensino Superior pela 

pesquisadora, mais especificamente no centro escolhido (CCSA). Segundo, o número de alunos 

matriculados no primeiro ano dos cursos poderia trazer uma quantidade de casos suficientes 

para a obtenção de uma amostra que pudesse atender aos requisitos das técnicas de análise 
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multivariada. Um terceiro fator para essa escolha é que o grupo de alunos por ser ingressante, 

está em contato recente com a cultura e respectivas práticas da instituição, onde acabam 

manifestando condutas que podem indicar uma predisposição maior ou menor de adesão à 

Política de Segurança da Informação.  

A faixa etária presente nesta pesquisa (cujos detalhes serão discutidos na seção 5.2) 

tem faixa etária entre 20 e 25 anos e são representantes da chamada geração Y. Essa geração é 

a primeira que nasceu com TV, computador e comunicação rápida, realizada por dispositivos 

tecnológicos como smartphones (LOIOLA, 2009). A pesquisa do IBGE sobre o uso de Internet 

no Brasil em 2011, revela que 66,4% dos jovens dessa faixa etária acessam a internet (IBGE, 

2011). 

4.2 Tipologia e abrangência do estudo 
 

Identificar a tipologia de uma pesquisa tem como finalidade proporcionar um 

embasamento para os procedimentos metodológicos a serem desenvolvidos, classificando-a do 

ponto de vista dos seus objetivos e em relação à forma de abordagem. Um breve resumo desta 

classificação metodológica está ilustrada no quadro 1. 

Quadro 1: Tipologia da pesquisa 

Aos objetivos Ao objeto de estudo À abordagem Ao tempo 

Pesquisa descritiva Pesquisa de campo 

Estudo de caso 

Pesquisa bibliográfica 

Quantitativa Transversal 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

Quanto aos objetivos, nota-se que a pesquisa é classificada como descritiva, visto que 

busca descrever a característica de determinada população ou fenômeno ou procura estabelece 

relações entre variáveis (VERGARA, 2012), cujos planos de execução geralmente são 

estruturados e criados para medir as características descritas em uma questão de pesquisa. Nessa 

modalidade de pesquisa, as hipóteses são derivadas da teoria e normalmente servem para guiar 

o processo e fornecer uma lista do que precisa ser mensurado (HAIR JR et al., 2005). 

Quanto ao objeto de estudo, foram executadas a pesquisa bibliográfica e a pesquisa 

de campo. A primeira dá suporte a todas as fases de qualquer tipo de pesquisa, uma vez que 

auxilia na definição do problema, determinação dos objetivos, construção de hipóteses e 

costuma se acompanhar de uma leitura atenta e sistemática que serve para a fundamentação 
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teórica para o estudo (GIL, 2002). Já a segunda, procede à observação de fatos e fenômenos 

exatamente como ocorrem no real, à coleta de dados referentes a eles e, finalmente, a análise e 

interpretação de dados com base numa fundamentação teórica consistente, objetivando 

compreender e explicar o problema pesquisado (VERGARA, 2009).  

Ainda sobre o objeto de estudo, pelo fato de a pesquisa ter sido realizada apenas na 

UFRN, foi executado um estudo de caso que, para Yin (2001, p.32) “é uma investigação 

empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, sendo que os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Na literatura, nota-se 

que o estudo de caso é utilizado predominantemente na pesquisa qualitativa, que usualmente 

envolve o exame em profundidade de um número relativamente pequeno de casos, que são 

examinados intensivamente (RAGIN; AMOROSO, 2011).  

A forma de abordagem apresenta o enfoque analítico do método quantitativo, que 

procura traduzir as opiniões e informações em números que são classificados para as análises 

através de recursos e técnicas estatísticas (RICHARDSON, 2008). Portanto, trata-se de um 

meio para testar teorias objetivas, examinando a relação entre variáveis, que são medidas 

tipicamente por instrumentos (CRESWELL, 2010). 

Em relação ao período de coleta (tempo), a pesquisa é tipificada como transversal 

porque se trata de “um tipo de pesquisa que envolve a coleta de informações de uma dada 

amostra de elementos da população somente uma vez” (MALHOTRA, 2006, p.102). 

Para um estudo quantitativo, Creswell (2010) recomenda que o autor escreva uma 

revisão da literatura que contenha seções sobre a literatura relacionada às variáveis 

independentes e estudos que relacionem as variáveis independentes e dependentes.  Segundo o 

autor, essa abordagem parece ser a mais apropriada na elaboração de dissertações e artigos de 

periódicos. 

Neste caso, para a pesquisadora, as variáveis independentes eram desconhecidas. Só 

havia o conhecimento de qual seria a variável independente dos estudos, que tratam de questões 

relacionadas à: intenção, certeza e predisposição para o usuário seguir uma Política de 

Segurança da Informação. Para buscar essas variáveis dependentes na literatura, foi necessário 

adotar o procedimento descrito na figura 9.  
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Figura 9: Procedimentos metodológicos para seleção do referencial teórico. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A revisão bibliográfica foi efetuada através da leitura de teses, dissertações, periódicos 

internacionais e nacionais, encontrados nas bases de dados listadas na figura 9. Para fomentar 

a parte introdutória e justificativa desta pesquisa, também navegação em sites especializados 

da Internet em busca de artigos, normas e pesquisas de mercado sobre os temas de “Segurança 

da Informação”. O quadro com os principais trabalhos encontrado no levantamento realizado, 

encontra-se no apêndice A. O trabalho de Herath e Rao (2009) foi quem identificou de forma 

mais clara quais seriam as variáveis independentes, que neste trabalho foram denominadas de 

fatores motivacionais extrínsecos e intrínsecos para a intenção de seguir as políticas. A partir 

delas, foi possível elaborar o instrumento de pesquisa, cujos procedimentos serão relatados na 

seção seguinte. 

4.3 Pré-teste, construção do instrumento de pesquisa e operacionalização das variáveis 
 

Nesta seção, estarão detalhados os processos de escolha para os artigos e livros para a 

construção do referencial teórico, a descrição de como foi realizado o pré-teste (etapas 

ilustradas na figura 8, localizada página X). Outra tarefa fundamental para a construção do 

instrumento de pesquisa é o teste-piloto, onde há uma aplicação prévia para um grupo de 

respondentes com perfil semelhante ao público da pesquisa e será detalhada na seção 
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A realização de tais etapas não deve ser ignorada pois, de acordo Hair et al (2005), 

nenhum questionário deve ser administrado antes que o pesquisador avalie a provável exatidão 

e coerência das respostas. O pesquisador pode optar pela avaliação do questionário por outros 

especialistas e/ou indivíduos que se assemelhem ao máximo a população da pesquisa, esse 

procedimento é denominado de pré-teste 

Nesta pesquisa, foi utilizado uma combinação de questionários de pesquisas norte-

americano, traduzidos para o português e adaptados para a aplicação em um público diferente 

da pesquisa original, características que – para Hair et al (2005) – já ensejam a realização de 

um pré-teste.  

Ao basear-se nesses pressupostos, o pré-teste para auferir a validade de conteúdo do 

instrumento foi executada a fim de determinar o comportamento de um sujeito em um universo 

de situações (RICHARDSON, 2008). Os passos estão ilustrados na figura 10. 

 

Figura 10: Sequência de passos executados no pré-teste 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

A sequência de etapas listadas na figura 10, cujas atividades estavam centradas desde 

a tradução até a revisão e redução de itens foi necessária para determinar se os elementos 

presentes nos questionários originais eram relevantes ou não ao tema da pesquisa em questão. 

Neste pré-teste, as perguntas foram adaptadas de uma realidade em que o perfil do usuário era 
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um empregado de uma organização com uma Política de Segurança já implementada para um 

estudante de uma IES em que esse tipo de documento ainda é inexistente.  

Além da tradução, procedeu-se com a modificação do tempo verbal das perguntas e 

exploração de cenários voltados para a realidade desse novo perfil de usuário, de modo a retratar 

a utilização dos recursos de hardware (computadores de laboratório e base de pesquisa), 

software (programas instalados nos computadores e sistema de gestão acadêmica - SIGAA) e 

redes (Wi-Fi, LAN e Intranet) da UFRN bem como possíveis intenções de mal-uso para também 

medir o comprometimento moral do respondente na intenção de cumprimento das políticas. 

Após a execução do pré-teste, procedeu-se com a “operacionalização das variáveis”, 

que é definida por Gil (1999) como um meio de conceituar fatores a fim de encontrar os 

correlatos empíricos que possibilitem sua classificação ou mensuração em escalas. 

Na literatura sobre técnicas de análise de dados quantitativos, diversos autores 

recomendam o uso de três ou mais variáveis para medir um fator, principalmente quando são 

adotadas técnicas de análise estatística multivariada (HAIR et al.., 2009; CORRAR; PAULO; 

DIAS FILHO, 2012; MAROCO, 2007). 

Considerando este ponto, cada fator utilizado no estudo tem três variáveis. Após a 

execução do pré-teste, chegou-se à quantidade de variáveis que se encontram definidas e 

descritas no quadro 2. 

Quadro 2: Fatores, definições, variáveis e origens 

Fator Definição Cód. Variável Autores 

Eficácia 

percebida 

Percepção do 

indivíduo de que 

suas ações 

individuais 

podem 

contribuir para a 

organização. 

Q01Eff1_1 Cada estudante poderia fazer sua 

parte quando se trata de proteger 

os sistemas de informação da 

UFRN 

Herath e 

Rao 

(2009); 

 
Q02Eff2_1 Se eu seguir a Política de 

Segurança da UFRN, poderia 

contribuir na proteção os sistemas 

de informação da universidade. 
Q03Eff3_1 Eu acredito que seguir a Política de 

Segurança da Informação da 

UFRN poderia ser algo útil para 

mim. 

Venkatesh 

et al. 

(2012) 

Severidade da 

punição 

A medida que a 

punição 

aumenta, o 

indivíduo se 

sentirá menos 

inclinado a 

praticar um ato 

transgressivo. 

Q04PunServ1_1 A UFRN deveria punir os alunos 

que não seguem as orientações de 

Segurança da Informação. 

Herath e 

Rao (2009) 

Q05PunServ2_1 A UFRN deveria expulsar os 

alunos que descumprissem as 

regras de segurança 

repetidamente. 
Q06PunServ3_1 Se eu fosse pego violando as 

regras de Segurança da 
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Informação da UFRN, deveria ser 

severamente punido. 

Certeza de 

Detecção 

Percepção do 

indivíduo de que 

está sendo 

observado ou 

monitorado. 

Q07DetCert1_1 Eu acho que a UFRN tem o dever 

de monitorar regularmente o uso 

do computador e rede Wi-Fi. 

Herath e 

Rao 

(2009); 

 Q08DetCert2_1 Se eu fosse pego violando as 

políticas de segurança da UFRN, 

certamente eu seria punido. 
Q09DetCert3_1 Eu acredito que a UFRN conduz 

inspeções periódicas para detectar 

o uso de programas não-

autorizados em seus 

computadores. 

Darcy, 

Hovav e 

Galletta 

(2009) 

Comprometim

ento moral  

Inibições morais 

individuais que 

efetivamente 

impedem a 

realização de 

comportamentos 

que contrariam 

ao que é 

aceitável. 

Q10Mc1_1 Se eu receber um e-mail com 

piadas e gostar, não vejo problema 

em encaminhá-lo pela caixa postal 

do SIGAA para meus colegas de 

classe. 

Darcy, 

Hovav e 

Galletta 

(2009) 

Q11Mc2_1 Se eu tivesse a oportunidade de 

acessar um sistema de informação 

restrito, não vejo problema em 

utilizar alguma informação desse 

sistema para obter algum benefício 

pessoal. 
Q12Mc3_1 Se a UFRN não tiver como 

comprar a licença de um software 

para instalar nos laboratórios de 

informática, não vejo problema em 

baixar uma cópia pirata caso 

precisasse usá-lo. 

Comportament

o dos pares  

Percepção do 

indivíduo com 

relação ao 

comportamento 

e as ações de 

seus pares. 

Q13PeerBeh1_1 Eu acredito que outros alunos 

estariam dispostos a cumprir com 

as políticas de segurança da 

UFRN. 

Herath e 

Rao (2009) 

Q14PeerBeh2_1 Ao observar meus colegas 

cumprirem as políticas de 

segurança da UFRN, eu me 

sentiria estimulado a cumpri-las 

também. 
Q15PeerBeh3_1 Eu acho que sofreria pressão dos 

outros colegas para estar de acordo 

as políticas de segurança. 

Intenção de 

conformidade 

Predisposição 

do usuário em 

seguir a Política 

de Segurança 

proposta pela 

organização. 

Q16Int1_1 Estou predisposto a seguir as 

políticas de segurança que fossem 

propostas pela UFRN. 

Herath e 

Rao (2009) 

Q17Int2_1 É possível que eu venha a cumprir 

com as políticas de segurança para 

proteger as informações dos 

sistemas de informação da UFRN. 
Q18Int3_1 Estou certo de que vou seguir as 

políticas de segurança da UFRN. 
Fonte: elaborado pela autora, 2014. 
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Neste instrumento, a relação inversa nas variáveis referentes ao “comprometimento 

moral”, se comparadas às demais, ocorreu porque optou-se pela utilização uma redação em um 

tom oposto ao que se desejava medir: a intenção positiva de seguir a política. Ou seja, o 

comprometimento moral se revelaria maior entre aqueles respondentes que assinalaram um 

nível de concordância menor com os itens. O uso dessa redação foi um meio encontrado pela 

pesquisadora de contribuir para a validação do instrumento, visto que permitiu manter os alunos 

atentos ao preenchimento do questionário, evitando que houvesse repetição das variáveis.  

Além da redação em tom oposto, foi adotado uso de afirmativas em forma de cenário 

porque eles são considerados meios não invasivos e providenciam uma forma não intimidadora 

para responder a questões sensíveis, e também resultam numa melhoria da validade interna do 

instrumento (NAGIN; POGARSKY, 2001; HARRINGTON, 1996; KERLINGER, 1986 apud 

D’ARCY; HOVAV; GALLETTA, 2009). 

Por fim, o modelo de pesquisa é formado por seis fatores, cada um com três variáveis, 

perfazendo um total de 18 variáveis: 3 dependentes que abordam a predisposição em estar em 

conformidade com as políticas e 15 independentes que estão relacionadas aos fatores 

motivacionais intrínsecos e extrínsecos que levariam ao cumprimento de tais políticas. Para 

medir tais variáveis, na aplicação do instrumento foi adotada a escala Likert com cinco pontos 

(1- discordo totalmente; 2- discordo; 3- nem concordo nem discordo; 4- concordo; 5-concordo 

totalmente) que, para Richardson (2008), proporciona maior informação que uma simples 

dicotomia “acordo” ou “desacordo”. Essa escala, segundo Vala e Monteiro (2004), tornou-se 

muito popular na avaliação das atitudes porque faz o investigador procurar avaliações 

claramente favoráveis ou desfavoráveis em relação a um objeto.  

Além das perguntas pertencentes ao modelo de pesquisa, também foram inseridas 

algumas perguntas para o respondente com finalidade de identificar o perfil demográfico da 

amostra e respectivo modo de utilização de dispositivos de TI com a rede da UFRN (vide quadro 

3). 

Quadro 3: Identificação de perfil dos respondentes 

Código Item Escala de resposta 

Pe01 Você é estudante regularmente matriculado na 

UFRN 

Dicotômica 

Pe02 No uso de Recursos de Tecnologia da 

Informação você se considera... 

Totalmente leigo 

Novato 

Intermediário 

Expert 

Pe03 Qual(is) dispositivo(s) você costuma utilizar nas 

dependências da UFRN com o uso do Wi-Fi ou 

cabo de rede? 

Uso sempre 

Uso às vezes 

Uso raramente 
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a) Smartphone 

b) Tablet 

c) Computador do laboratório de informática 

d) Computador da base de pesquisa 

e) Notebook 

Não utilizo 

 

Pe04 Qual seu sexo? Feminino 

Masculino 

Pe05 Qual sua faixa etária? Até 20 anos 

Entre 21 e 25 anos 

Entre 26 e 30 anos 

Entre 31 e 35 anos 

Mais de 40 anos 

Pe06a Qual seu curso? Aberta 

Pe06b Período do curso Aberta 

Pe07 Qual o nível do curso que você está fazendo? Graduação 

Pós-graduação 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

Com o intento de diagnosticar as ações de segurança, foram feitas perguntas que 

estavam relacionadas às ações de segurança da informação adotadas pela UFRN bem como a 

intenção de cooperação por parte do respondente em participar de treinamentos sobre o tema. 

As perguntas referentes a esse tema estão listadas no quadro 4. 

Quadro 4: Diagnóstico da Política de Segurança da Informação da UFRN. 

Cód. Item Escala Autores 

Dpsi1 A UFRN lhe ofereceu treinamento com a 

finalidade de esclarecer sobre procedimentos 

relacionados à TI e segurança da informação? 

Dicotômica Darcy, 

Hovav e 

Galletta 

(2009) 

Dpsi2 Você já viu algum alerta/aviso da UFRN sobre 

leis de direitos autorais de software de 

computador? 

Darcy, 

Hovav e 

Galletta 

(2009) 

Dpsi3 Você já viu algum alerta/aviso da UFRN acerca 

das consequências de modificar os dados do 

computador de forma não autorizada (ex. 

instalar/desinstalar programas)? 

Darcy, 

Hovav e 

Galletta 

(2009) 

Dpsi4 A UFRN já informou aos alunos das 

consequências do acesso a sistemas de 

computador que eles não são autorizados a usar? 

Darcy, 

Hovav e 

Galletta 

(2009) 

Dpsi5 Você tem intenção em participar de atividades 

propostas pela UFRN com o objetivo de 

incrementar sua conscientização acerca das 

práticas de segurança? 

autor 

Dpsi6 Para você, quem da UFRN tem mais 

preocupação em saber que você cumpriria uma 

Política de Segurança da Informação?  

[  ] A direção 

(Reitoria) 

[  ] O coordenador do 

curso 

Darcy, 

Hovav e 

Galletta 

(2009) 
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[  ] O chefe da 

Superintendência de 

Informática (SInfo) 

[  ] Meus colegas 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

As perguntas apresentadas no quadro 4 referiam-se ao fator “Programas de 

conscientização, treinamento e educação em segurança”. No instrumento original, tais 

perguntas estavam em escala likert de concordância. Porém, na realização do teste-piloto 

(detalhado no sub-tópico 4.4) foram encontradas variáveis com avaliações extremas, algo que 

aponta o indício de uma política de segurança inexistente. Então, como forma de minimizar tais 

problemas, foi adotada a escala dicotômica entre as perguntas Dpsi1 a Dpsi5. Já na Dpsi 6, 

procurou-se identificar de quem seria a responsabilidade de gerenciar uma política de 

segurança. 

4.4 Teste-piloto e adequação do instrumento de pesquisa 
 

Para fins de finalização da validação do conteúdo do instrumento de pesquisa, houve a 

realização de um teste-piloto, onde foram coletados 30 questionários cujos respondentes foram 

o público alvo da pesquisa. Vale salientar a inclusão de perguntas abertas com o intuito de obter 

feedback a respeito da compreensão que os respondentes tinham em relação aos itens avaliados. 

O teste-piloto completo encontra-se no apêndice C. 

Na análise de dados quantitativos do teste-piloto, primeiramente executou-se a análise de 

dados faltantes (missing values) e foram identificados poucos, menos de 10% por variável. De 

antemão, optou-se pelo processo de substituição pela média. No entanto, com a substituição 

pela média, observou-se que a variabilidade dos dados foi comprometida, revelando uma 

concentração de dados em torno da média que não correspondiam à realidade. Para minimizar 

esse efeito indesejado, foi adotada a substituição pela mediana. O procedimento para a amostra 

completa também foi a substituição pela mediana.  

Um segundo aspecto avaliado é uma possível tendenciosidade de posição nos itens, 

avaliado a partir do centro de distribuição dos dados, uma medida de variabilidade e a amplitude 

das respostas ao longo dos cinco pontos da escala utilizada. Foram encontradas variáveis com 

avaliações extremas, indicando tendenciosidade tanto para maior concordância (questão 18), 

como para discordância (questão 10). Na amostra da pesquisa esse problema foi minimizado. 

Outros aspectos emergiram a partir dos resultados encontrados. Os itens 15 e 16 têm 

medianas muito baixas, 1,5 e 1 respectivamente, o que pode indicar uma tendência a baixa 
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avaliação. A questão 17 obteve alta variabilidade (2,23). Esse resultado demonstra que a 

questão pode estar confusa para alguns respondentes.  

A razão identificada para a alta variabilidade na questão 17, estava no modo como foi 

redigida, visto que alguns respondentes identificaram dificuldades de intepretação nas 

perguntas. Os comentários a respeito dessa questão seguem listados no quadro 5. 

Quadro 5. Respostas de questões abertas do pré-teste. 

Pergunta: As questões apresentam dupla interpretação? Caso positivo, indicar quais questões 

apresentam dupla interpretação em sua avaliação.  

Observação Resposta 

3 “As questões 1, 2, 3 e 17 devem ser revistas, pois apresentam (1,2 e 3) erros de 

tempo verbal e (17) dificuldades de interpretação.”. 

11 “As questões que começam com “eu acho” (15, 16 e 17), ficaram juntas e no 

final do questionário. Isso tornou o final meio cansativo.”. 

25 “Não, contudo a pergunta 17 tem um texto longo que apresenta duas negativas, 

eu mudaria para conter apenas uma, pois corre o risco de o respondente não 

compreender.”. 
Fonte: dados da pesquisa, 2014. 

Como solução para tais problemas foi a adoção de uma escala dicotômica para as 

perguntas pertencentes à segunda parte do questionário (diagnóstico da Política de Segurança 

da Informação na UFRN) e também optou-se pela reformulação do texto referente às perguntas 

citadas. 

Outra correção que emergiu da breve análise de conteúdo realizada com a coleta dos 

dados qualitativos do pré-teste foi a redução do número de pontos da escala Likert. Nos 

instrumentos originais, foi utilizada uma escala de concordância de sete pontos que também foi 

repetida no pré-teste. Porém, na aplicação deste, vários alunos questionaram por conseguirem 

perceber a diferença entre os termos “concordo” e “concordo totalmente”, “discordo” e 

“discordo totalmente”. Isso pode ter ocorrido pela falta e/ou desconhecimento do usuário 

quanto à Política de Segurança da UFRN, o que dificultou a avaliação da concordância 

utilizando sete pontos. A partir disso, optou-se por utilizar uma escala de cinco pontos, que é a 

mais comumente utilizada para mensurar opiniões dos respondentes de forma rápida e fácil. 

Um terceiro aspecto executado no teste-piloto foi o teste que avaliasse se a variável possui 

distribuição normal. No teste-piloto foram gerados histogramas com curva normal e verificou-

se que a distribuição em cada item se manteve em grande parte dentro da linha de curva normal. 

Para a amostra completa, os histogramas (exibidos no Apêndice D) apontam resultados 

similares aos encontrados no teste-piloto.  

Por fim, foi realizada a identificação de observações atípicas. Como o número de 

observações no teste-piloto era pequeno, a avaliação foi feita por análise gráfica (box-plot) e 



69 

 

foi observado que nenhuma observação apresentou recorrência em avaliações extremas. Ao 

efetuar a análise por item, a questão 9 assinalou a presença de quatro outliers. Há a suspeita de 

que uma parcela dos respondentes de fato, tenham opinião divergente da maioria em relação a 

esse item, pois não foi assinalado qualquer indício de falta de compreensão da questão ou 

comportamento que leve a coleta de tais percepções. Dessa forma, na amostra completa é 

adotada a substituição pelo método de forçar os desvios padronizados a uma amplitude de -3 a 

3. Esse método garante a perda da influência indesejada dos outliers ao mesmo tempo que 

mantém a observação na amostra e não modifica significativamente a variabilidade dos dados. 

Após a execução deste teste-piloto, procedeu-se à correção do instrumento e, em 

seguida, para a aplicação do mesmo junto aos respondentes à pesquisa. O plano de coleta será 

detalhado no tópico 4.5 e os resultados da amostra serão exibidos no capítulo cinco, na seção 

de Análises de Resultados. 

 

4.5 Plano de coleta de dados  

 

Para a coleta dos dados foi realizada uma pesquisa de campo, utilizando-se da técnica 

de aplicação de questionário impresso sob a forma de survey com os alunos da organização em 

estudo a fim de compreender seu funcionamento e orientar a elaboração futura de Política de 

Segurança da Informação. 

Para atender aos objetivos da pesquisa – no que tange aos motivos que poderiam 

influenciar no cumprimento de uma política de segurança – optou-se pela aplicação de um 

instrumento de pesquisa enfoque quantitativo, elaborado predominantemente a partir da 

tradução e adaptação do modelo de pesquisa desenvolvido por Herath e Rao em 2009, publicado 

no periódico científico Decision Support Systems, cujo qualis é A1 para a área de 

Administração, que corrobora seu forte fator de impacto (2.651) em relação à relevância das 

publicações quanto aos estudos relacionados a ferramentas de suporte à tomada de decisão.  

As hipóteses do estudo original foram construídas através de aspectos existentes na 

norma NBR ISO/IEC 27002 de segurança da informação, mais precisamente a segurança de 

recursos humanos; as teorias da dissuasão e do comportamento pró-social, a motivação 

extrínseca e intrínseca e, por fim, o encorajamento dos usuários em adotar e seguir políticas de 

segurança da informação. 

O instrumento de pesquisa foi em formato survey impresso aplicado junto aos alunos 

do CCSA da UFRN (usuários) e constaram perguntas referentes aos fatores comuns aos 

modelos de Herath e Rao (2009) e D’Arcy, Hovav e Galleta (2009), que foi publicado no 
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journal “Information Systems Research” e também tem um bom fator de impacto no meio 

acadêmico (2.322). 

A pesquisa survey caracteriza-se como tal porque os dados ou informações (ações ou 

opiniões) de determinado grupo de pessoas são obtidos por meio de um instrumento de 

pesquisa, normalmente um questionário (PINSONNEAULT; KRAEMER, 1993 apud 

FREITAS et al.., 2000). Como principais características do método de pesquisa survey podem 

ser citadas: a) O interesse em produzir descrições quantitativas de uma população; b) Utiliza 

um instrumento pré-definido (FREITAS et al.., 2000). 

A justificativa para a escolha de tal técnica de coleta de dados se dá pelo fato de ser 

um instrumento cientificamente desenvolvido para medir características importantes de 

indivíduos, empresas, eventos e outros fenômenos. Além disso, destaca-se a possibilidade de 

aplicação simultânea para um grande número de indivíduos de uma maneira relativamente 

rápida e conveniente (HAIR et al, 2005). 

O instrumento de pesquisa aplicado (vide apêndice C) é formado por 32 perguntas 

fechadas, que estão divididas em três blocos, sendo eles: Predisposição em seguir uma política 

de segurança (primeira parte), Diagnóstico da Política de Segurança da Informação da UFRN 

(segunda parte) e Perfil do Entrevistado (terceira parte).  

A aplicação dos questionários ocorreu no período de 11 a 16 de setembro de 2014 nos 

setores I e V da UFRN em três turnos interruptos (manhã, tarde e noite) no primeiro ano dos 

cursos de graduação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA). 

Para proceder com o plano de coleta, a pesquisadora foi à coordenação dos cursos e 

obteve os horários de aula e localização das salas do 1º e 2º período dos cursos, cuja quantidade 

de turmas e turnos de aplicação do instrumento estão representados no quadro 6. 

Quadro 6: Plano de coleta de dados. 

Curso Período Turno Horário de aula Turmas 

visitadas por 

curso 

Administração 1 Manhã 07h às 12h30  4 

Noite 18h40 às 22h15 

2 Manhã 07h às 12h30 

Noite 18h40 às 22h15 

Biblioteconomia 1 Tarde 13 às 18h10 2 

2 

Ciências Contábeis 1 Manhã 07h às 12h30 3 

Noite 18h40 às 22h15 

2 Noite 18h40 às 22h15 

Ciências Econômicas 1 Noite 18h40 às 22h15 2 

2 Manhã 07h às 12h30 
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Direito 1 Manhã 07h às 12h30 4 

Noite  

2 Manhã 07h às 12h30 

Noite  

Pedagogia 1 Tarde 13 às 18h10 2 

2 Noite 18h40 às 22h15 

Serviço Social 1 Tarde 13 às 18h10 2 

2 

Turismo 1 Tarde 

 

13 às 18h10 2 

2 

Total de visitas 21 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O procedimento adotado para a coleta foi a pesquisadora abordar o professor no início 

de cada horário de aula a fim de obter a autorização para a aplicação. Em caso positivo, era 

explicada a finalidade da pesquisa e dadas as instruções aos respondentes, que recebiam um 

questionário impresso (modelo no apêndice B). Nele, estava contido um texto introdutório 

explicando as intenções e objetivos da pesquisa. Para uma melhor compreensão do aluno, estava 

disponível os “esclarecimentos prévios”, um texto com uma breve explanação dos conceitos 

explorados no questionário.  

A fim de assegurar a confidencialidade e o anonimato do respondente, foram adotados 

alguns procedimentos éticos, detalhados na subseção seguinte. 

4.5.1 Procedimentos éticos adotados durante a aplicação da pesquisa 

 

As normas éticas para um pesquisador social que estuda o comportamento humano 

geralmente estão em conformidade com as existentes dentro da sociedade. Em adicional às 

normas éticas gerais da sociedade, também é esperado que esse pesquisador também conheça 

alguns padrões particulares da pesquisa (RAGIN; AMOROSO, 2011). 

Para Hair et al (2005) os pesquisadores têm a obrigação de tratar com ética todos os 

participantes, servindo como defensores dos respondentes do estudo quando cumprem os 

seguintes princípios: 1. Não usar a coerção para participação (os sujeitos não devem ser 

forçados a participar do experimento); 2. Minimizar os danos físicos ou psicológicos em 

potencial (o participante deve voltar ao estado normal, anterior ao experimento); 3. Privacidade 

(os resultados devem ser utilizados somente para o propósito pretendido e mantidos em sigilo) 

e 4. Os sujeitos devem ser informados sobre a natureza da pesquisa. 

Como premissas no cumprimento destes princípios, a fim de assegurar a privacidade do 

entrevistado, todas as perguntas do instrumento de pesquisa eram fechadas e não constavam 

campo de identificação do respondente. Encontrou-se somente um questionário assinado, que 
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foi descartado. Para que houvesse o anonimato dos estudantes os questionários foram 

enumerados na tabulação dos dados. 

Na aplicação do instrumento desta pesquisa, além de apresentar o propósito do estudo, 

foi enfatizado no texto de apresentação do questionário ao respondente que os princípios éticos 

seriam respeitados sem riscos ou prejuízo para os participantes e que a participação era 

voluntária, pois quem não desejasse responder poderia devolver ou recusar receber o 

questionário entregue pela pesquisadora.  

Essa participação voluntária por parte do respondente impede o uso da coerção e 

proporciona ao participante cumpra suas obrigações éticas. Além da participação voluntária, 

Hair et al (2005) também inclui outras questões que o participante deve estar ciente, a saber: 

1. Participação interessada (o participante deve manter a atenção e seguir as instruções do 

pesquisador); 2. Respostas honestas (às vezes um participante pode responder a uma resposta 

que poderia agradar ao pesquisador e não traduzir sua opinião); 3. Privacidade (a fim de evitar 

espionagem empresarial ou que se contamine os outros sujeitos, os pesquisadores podem 

solicitar que o participante não discuta os procedimentos do estudo com ninguém durante 

algum tempo). 

Ainda sobre procedimentos éticos na pesquisa, Damasceno et al (2014) enfatizam que 

os dados devem ser coletados sem cortes a fim de evitar tendenciosidade e armazenados de 

forma seguira para que não sofram alterações, invasões e modificações sem a devida 

autorização e comprometa o estudo em andamento. 

4.6 Tratamento de dados perdidos e observações atípicas 

 

Os dados foram coletados em questionários impressos, tabulados no Microsoft Access 

e importados para o SPSS v. 21 (Statistical Package for the Social Sciences). A amostra 

coletada compreende 391 observações com 18 variáveis quantitativas. 

O primeiro procedimento realizado no banco de dados foi a identificação de possíveis 

dados perdidos (missing values) e foram encontrados no máximo três dados perdidos por 

variável quantitativa. Em função dessa incidência baixa e levando em consideração a escala 

Likert de cinco pontos, optou-se por realizar a substituição dos dados, utilizando a mediana das 

variáveis.  

O método de imputação apesar de ser mais robusto não traria incremento significante 

para análises posteriores. Em relação a substituição pela média, mesmo sendo uma medida de 

tendência central, como a mediana, tende a concentrar os valores substituídos no valor da 

média, prejudicando a variabilidade real dos dados. Dessa forma, a substituição pela mediana 
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é a mais adequada nesse caso (HAIR et al, 2009). A Tabela 1 destaca a quantidade de dados 

perdidos por variável. 

Tabela 1: Substituição de dados perdidos 

 
Cód. variável 

Casos 

substituídos 

Número de 

casos validos Cód. variável 

1 Q01Eff1_1 0 391 MEDIAN(Q01Eff1,2) 

2 Q02Eff2_1 1 391 MEDIAN(Q02Eff2,2) 

3 Q03Eff3_1 1 391 MEDIAN(Q03Eff3,2) 

4 Q04PunServ1_1 1 391 MEDIAN(Q04PunServ1,2) 

5 Q05PunServ2_1 1 391 MEDIAN(Q05PunServ2,2) 

6 Q06PunServ3_1 1 391 MEDIAN(Q06PunServ3,2) 

7 Q07DetCert1_1 1 391 MEDIAN(Q07DetCert1,2) 

8 Q08DetCert2_1 1 391 MEDIAN(Q08DetCert2,2) 

9 Q09DetCert3_1 1 391 MEDIAN(Q09DetCert3,2) 

10 Q10Mc1_1 1 391 MEDIAN(Q10Mc1,2) 

11 Q11Mc2_1 1 391 MEDIAN(Q11Mc2,2) 

12 Q12Mc3_1 1 391 MEDIAN(Q12Mc3,2) 

13 Q13PeerBeh1_1 2 391 MEDIAN(Q13PeerBeh1,2) 

14 Q14PeerBeh2_1 2 391 MEDIAN(Q14PeerBeh2,2) 

15 Q15PeerBeh3_1 1 391 MEDIAN(Q15PeerBeh3,2) 

16 Q16Int1_1 3 391 MEDIAN(Q16Int1,2) 

17 Q17Int2_1 2 391 MEDIAN(Q17Int2,2) 

18 Q18Int3_1 1 391 MEDIAN(Q18Int3,2) 

Fonte: dados da pesquisa, 2014. 
 

Na avaliação de observações atípicas (outliers), foi utilizado primeiramente o Box-

plot das variáveis padronizadas. A padronização (média 0 e variância 1) é necessária no uso de 

análises posteriores e também fornece subsídio para decisão de manter ou retirar outliers. Os 

pontos localizados fora das caixas determinam os outliers.  

Em um primeiro momento, pode-se verificar a presença de outliers atingindo até 

quatro desvios. Não foi identificado nenhum caso com outliers com repetições constantes nas 

variáveis, onde um respondente “amarraria” todo o questionário assinalando apenas uma 

alternativa. Por esse motivo, foi decidido não excluir os casos da amostra. O procedimento 

adotado para minimizar os efeitos dos outliers foi forçar os desvios no intervalo de -3 a +3. 

Dessa forma, a variabilidade dos dados não é comprometida, ao mesmo tempo em que as 

análises posteriores não serão influenciadas por observações atípicas. O Box-plot após o 

procedimento de combate aos outliers é mostrado no Gráfico 1.  
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Gráfico 1: Box-plot das variáveis. 

 

                     Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Ao consultar a obra de Hair et al.. (2009), onde foi possível verificar as premissas das 

técnicas de análise fatorial utilizadas nesse estudo (já foram mencionadas no quadro 5), as 

medidas adotadas para o tratamento de dados faltantes e observações atípicas descritas nesta 

seção são suficientes, prescindindo o uso de outros métodos, como o da imputação, por 

exemplo. 

O número baixo de dados faltantes e ausência de outliers com repetição constante nas 

variáveis da amostra se deve ao fato de que durante todo período da coleta de dados, a 

pesquisadora explicou ao público-alvo a finalidade da pesquisa enfatizando que a participação 

era voluntária e que todos os itens deveriam ser preenchidos, não havendo respostas 

consideradas “certas” ou “erradas”, pois o objetivo era saber a opinião do respondente sobre 

tema. Além disso, antes da tabulação manual, os questionários em que se percebia a presença 

de itens em branco. Neste procedimento, foram descartados 23 questionários. 
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4.7 Plano de análise de dados 

 

A análise de dados tem como objetivo organizar e sumarizar os dados de tal forma que 

estes possam fornecer respostas ao problema proposto para investigação (GIL, 1999). Nesse 

caso, há confronto entre dados e teoria, com o propósito de confirmar ou rejeitar as hipóteses 

e/ou pressupostos da pesquisa. 

A tabulação dos questionários impressos foi realizada no software Microsoft Access® 

e o banco de dados gerado foi exportado para o Statistical Package for the Social Sciences 

SPSS® v 21.00. 

Para decisão das técnicas estatísticas utilizadas, foi feito o exercício de relacionar os 

métodos existentes com os objetivos específicos, conforme é mostrado no Quadro 7. Com uma 

abordagem quantitativa, os objetivos requeriam a investigação de variáveis, redução de 

variáveis a dimensões representativas e relações de causa e efeito entre as variáveis.  

Quadro 7: Relação objetivos versus técnicas 

Objetivos específicos Método de análise 

Identificar a predisposição do usuário de estar em 

conformidade com as políticas de segurança da organização 

em estudo. 

Estatística descritiva 

Avaliar se a eficácia percebida pelo usuário (motivação 

intrínseca) quanto à implementação de uma política de 

segurança da informação influencia em sua conformidade. 
Estatística descritiva; Análise 

Fatorial Exploratória e Análise 

de Conglomerados 
Avaliar se as penalidades e pressões sociais (motivações 

extrínsecas) quanto à implementação de uma política de 

segurança da informação influenciam em sua conformidade 

Gerar um modelo preditivo sobre a pré-disposição em seguir 

as políticas de segurança da UFRN. 

Regressão Linear Múltipla; 

Regressão Logística Binária 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

Em um primeiro momento, o objetivo era reduzir e agrupar em dimensões as 15 variáveis 

quantitativas por meio da Análise Fatorial Exploratória (AFE). Ainda para atender os objetivos, 

buscou-se a formação de uma variável de agrupamento de casos, por meio da Análise de 

Conglomerados ou Cluster. Para estabelecer relações de causa e efeito, a Regressão Linear 

Múltipla (RLM) foi utilizada a fim de mensurar o impacto das dimensões nas variáveis 

dependentes. Outra técnica utilizada foi a Regressão Logística Binaria, para se chegar um 

modelo de previsão capaz de diferenciar grupos por intenção em seguir as políticas de segurança 

da informação da UFRN.  

Portanto, para atender aos objetivos da pesquisa, foram utilizadas técnicas de análise 

multivariada de dados a fim de definir quais são os fatores propostos pela teoria que estão 

presentes no público alvo bem como as relações de dependência e interdependência das 
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variáveis referentes à predisposição, cumprimento e certeza em seguir as políticas. O esquema 

da operacionalização da pesquisa é mostrado na Figura 11.  

Figura 11: Estratégia de análise 

                     Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

Além da justificativa teórica, a escolha de cada técnica se mostrou adequada pela 

formação das variáveis em escala razão e pelo atendimento das premissas estatísticas de cada 

técnica. No caso particular da regressão logística binária, seu uso foi decidido depois de 

verificados os resultados da análise de conglomerados, que indicou a formação de dois grupos.  

É pertinente enfatizar que a regressão logística é operacionalizada somente se a variável 

dependente é dicotômica. Se o resultado da análise de conglomerados indicasse formação de 

três ou mais Clusters, outra técnica deveria ser utilizada, como a Análise Discriminante ou a 

Regressão Logística Multinominal (MAROCO, 2007).  
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5 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta os principais resultados encontrados pelo estudo, iniciando-se 

pelas técnicas de estatística descritiva, a fim de verificar o perfil dos respondentes quanto ao 

uso de dispositivos tecnológicos e diagnóstico de ações de segurança da informação e também 

verificar de forma preliminar, a predisposição do usuário em aderir à uma Política de Segurança 

da Informação .Os resultados são discutidos em tom de comparação com a teoria sobre o tema 

e o contexto social da instituição pesquisada.  

Para que a discussão seja realizada de forma objetiva, a divisão deste capítulo será 

pautada nos procedimentos estatísticos e técnicas de análise multivariada utilizadas. 

 

5.1 Perfil demográfico da amostra 
 

O perfil demográfico dos alunos do curso do CCSA da UFRN foi delineado a partir 

do gênero, idade, curso e período dos respondentes. Primeiramente, foi mensurado o sexo cujo 

resultado é apresentado no gráfico 1. 

Gráfico 2: Sexo do respondente 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

De acordo com o gráfico 2, há uma predominância do gênero feminino, com 53,71% 

dos respondentes, enquanto o masculino representa 45,78% da amostra. Essa predominância 

também é verificada no último censo do IBGE em que também há a presença de um número 

maior de mulheres (97 348 809) em relação ao de homens (93 406 990). Porém, quando 

observadas as informações do IBGE faixas etárias predominantes neste estudo, que foram de 

jovens entre 17 e 20 anos e entre 21 e 25 anos, verificou-se que nestas faixas etárias há um 

número maior de indivíduos do sexo masculino (IBGE, 2011). Esse dado caracteriza um indício 
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de que houve maior ingresso do gênero feminino no ensino superior nos últimos anos. Ele não 

pôde ser confirmado pelo IBGE porque os dados do censo se limitam apenas em verificar se o 

respondente é alfabetizado ou não. 

Em seguida, foi questionada a faixa etária do entrevistado que pode ser consultada no 

gráfico 3 e nota-se que a faixa etária predominante é de alunos com até 20 anos (53,45%) e, em 

seguida, entre 21 e 25 anos (21,99%), classificada como jovem. 

Gráfico 3: Faixa etária dos respondentes 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

Também buscou-se saber qual era o curso em que o aluno estava matriculado a fim de 

verificar se as competências desenvolvidas neles também poderiam afetar de alguma forma a 

predisposição em seguir uma política de segurança da informação. Os percentuais 

correspondentes a este item se encontram listados no gráfico 4. 
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Gráfico 4: Curso em que o respondente está matriculado 

 
                               Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

O curso em que há mais alunos matriculados é o de Direito (26,09%). Em seguida, 

estão os de Administração (22,76%) e Ciências Contábeis (17,65%). O maior número de 

respondentes nestes cursos se dá pelo fato de que esses são os cursos mais concorridos do 

centro. Ao consultar a demanda final de inscritos para o vestibular da UFRN, publicada pela 

COMPERVE (2013), para o curso de direito Direito, a demanda foi de 23,46 candidatos/vaga 

no turno matutino e 17,04 no noturno. Em Administração foram 10 candidatos / vaga no turno 

matutino e 9,90 no noturno. Já para Ciências Contábeis, verificou-se 7,58 candidatos / vaga no 

turno noturno e 6,33 no matutino. Além disso, o curso de direito é o segundo concorrido da 

UFRN, perdendo apenas para o curso de Medicina (65,06 candidatos/vaga), o que também 

implicaria em num menor número de desistentes no primeiro ano do curso. 

Nas próximas subseções neste capítulo de Análise de Resultados, as análises se 

procederão com as variáveis do instrumento a fim de compreender o comportamento dos 

usuários quanto à intenção, predisposição e certeza em cumprir a Política de Segurança da 

UFRN. 

 

5.2 Análise dos itens do modelo 
 

Para o estudo, foram mensuradas 18 variáveis quantitativas, sendo 15 delas variáveis 

independentes teorizadas como possíveis antecedentes da intenção em seguir as políticas de 
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segurança. O modelo do estudo (Figura 9, apresentada na página 57) incorpora a relação entre 

os constructos hipotéticos gerados pelo suporte teórico apresentado na pesquisa.  

Na avaliação das variáveis de forma descritiva, a Tabela 2 apresenta a média, a 

mediana e o desvio padrão de cada uma das 18 variáveis. Senda a média e a mediana 

caracterizadas como medidas de tendência central, estas possibilitam compreender a opinião 

dos indivíduos sobre cada item. A média posiciona a opinião da maioria na escala de 1 a 5 do 

tipo Likert e a mediana aponta em que nível da escala as opiniões são divididas em 50%. Já o 

desvio padrão indica quanto as opiniões variam em torno da média, indicando se há uma 

convergência de opiniões que sustentam a afirmação de que a maioria tem de fato, a opinião 

apontada.  
 

Tabela 2: Médias e desvios das variáveis quantitativas 
Item avaliado Média Mediana Desvio 

padrão 

17. É possível que eu venha a cumprir com as políticas de 

segurança para proteger as informações dos sistemas de informação 

da UFRN 

4,18 4 0,783 

02. Se eu seguir a Política de Segurança da UFRN, poderia 

contribuir na proteção os sistemas de informação da universidade. 
4,12 4 0,753 

16. Estou predisposto a seguir as políticas de segurança que fossem 

propostas pela UFRN. 
4,07 4 0,852 

18. Estou certo de que vou seguir as políticas de segurança da 

UFRN. 
4,06 4 0,840 

14. Ao observar meus colegas cumprirem as políticas de segurança 

da UFRN, eu me sentiria estimulado a cumpri-las também. 
4,01 4 0,877 

03. Eu acredito que seguir a Política de Segurança da Informação 

da UFRN poderia ser algo útil para mim. 
4,00 4 0,783 

01. Cada estudante poderia fazer sua parte quando se trata de 

proteger os sistemas de informação da UFRN. 
3,89 4 1,037 

13. Eu acredito que outros alunos estariam dispostos a cumprir com 

as políticas de segurança da UFRN. 
3,58 4 0,899 

09. Eu acredito que a UFRN conduz inspeções periódicas para 

detectar o uso de programas não autorizados em seus 

computadores. 

3,31 3,5 1,057 

08. Se eu fosse pego violando as políticas de segurança da UFRN, 

certamente eu seria punido. 
3,28 3 1,063 

04. A UFRN deveria punir os alunos que não seguem as 

orientações de Segurança da Informação. 
3,22 3 1,182 

15. Eu acho que sofreria pressão dos outros colegas para estar de 

acordo as políticas de segurança. 
3,11 3 1,088 

06. Se eu fosse pego violando as regras de Segurança da 

Informação da UFRN, deveria ser severamente punido. 
3,03 3 1,230 

07. Eu acho que a UFRN tem o dever de monitorar regularmente o 

uso do computador e rede Wi-Fi. 
3,00 3 1,338 

05. A UFRN deveria expulsar os alunos que descumprissem as 

regras de segurança repetidamente. 
2,42 2 1,174 

12. Se a UFRN não tiver como comprar a licença de um software 

para instalar nos laboratórios de informática, não vejo problema em 

baixar uma cópia pirata caso precisasse usá-lo. 

2,24 2 1,206 

10. Se eu receber um e-mail com piadas e gostar, não vejo 

problema em encaminhá-lo pela caixa postal do SIGAA para meus 

colegas de classe. 

1,92 2 1,084 
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11. Se eu tivesse a oportunidade de acessar um sistema de 

informação restrito, não vejo problema em utilizar alguma 

informação desse sistema para obter algum benefício pessoal. 

1,64 1 0,902 

Fonte: dados da pesquisa, 2014. 
 

Os resultados apontam que as variáveis 17, 02, 16, 18 e 14 –relacionadas aos itens de 

predisposição e eficácia percebida em seguir uma política de segurança—possuem as maiores 

médias, com valores iguais ou maiores que 4, indicando um nível de concordância alto das 

afirmações avaliadas. Nota-se também que essas variáveis que possuem maior média também 

são aquelas que possuem menor desvio. Esse resultado indica baixo coeficiente de variação, o 

que aponta para uma convergência de opiniões dos entrevistados em relação a esses itens.  

Ao analisar tais médias e medianas, pode-se inferir que os respondentes acreditam que, 

ao seguir a Política de Segurança da Informação proposta pela UFRN, eles tanto estariam 

exercendo um papel social de cooperação como percebem a utilidade da mesma pelo fato de 

que, ao seguir ao que viria a ser proposto, poderia proteger melhor suas informações no uso dos 

recursos de TI da UFRN. Portanto, é possível afirmar que há um sentimento positivo no que 

concerne aos alunos entenderem seus papéis em seguir a Políticas de Segurança e em de fato, 

cumpri-las. 

As questões 6, 7, 8, 9 e 15 apresentaram médias e medianas em torno de 3. Elas se 

referem às dimensões de “severidade da punição” e “certeza de detecção” propostas pela teoria. 

Esse tom próximo a escala que mediria uma certa neutralidade do respondente é um indício de 

que tais fatores não estão claros para o respondente, visto que ainda não existe uma política de 

segurança para explanar quais seriam as formas de monitoramento e punições dadas ao usuário 

em caso de abuso no uso dos recursos de TI.  

As variáveis referentes à dimensão do “comprometimento moral” representado pelas 

questões 10, 11 e 12 obtiveram as menores médias (1,92; 1,64 e 2,24, respectivamente) e 

medianas (2; 1; 2) se comparadas às demais. Esse fato ocorreu de forma esperada porque há 

uma relação inversa proposital nesses itens (quem tem maior comprometimento, apresenta 

níveis de concordância mais baixos) e se justifica-se pelos motivos já expostos na seção 4.2, 

que sequencia os passos referentes ao pré-teste e operacionalização das variáveis do 

instrumento de pesquisa. No estudo de D’Arcy, Hovav e Galleta (2009), a variável de 

comprometimento moral serviu para moderar o impacto dos fatores “eficácia percebida” e 

“certeza de detecção” na intenção de seguir uma política de segurança na organização. 

Quanto aos dados que se encontram na tabela 1, pode-se afirmar que, no geral, as 

medianas foram altas, o que reforça ainda mais essa intenção positiva dos respondentes em 

relação ao cumprimento do que uma Política de Segurança propõe. Além do ranqueamento das 
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médias e medianas das variáveis do instrumento, também foi executado um diagnóstico da 

Política de Segurança da UFRN, que será discutido na seção seguinte. 

5.3 Diagnóstico da Política de Segurança da UFRN 

 

Uma questão crucial que contribuiria para a eficiência da implementação de uma 

política de segurança da informação de uma instituição reside do conhecimento de quem deve 

ter maior preocupação em saber se um usuário atende as políticas de segurança. Os resultados 

exibidos no gráfico 5 a seguir mostram que a maioria da amostra (59,85%) acredita que quem 

deve se ater a essa questão é o Chefe da Superintendência de Informática (Sinfo), uma parte 

menor, porém representativa (28,9%) da amostra, acredita que deve ser a Reitoria que deve se 

preocupar mais com essas questões.  
 

Gráfico 5: Responsabilidade no cumprimento das políticas de segurança da informação 

da UFRN 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

O valor de 0,296% sem identificação de escala refere-se aos dados faltantes de 

questionários não preenchidos (o mesmo fato se observa em gráficos subsequentes) e, por 

representar um valor muito pequeno, não tem representatividade significativa na amostra e 

tampouco compromete seus resultados. 
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A partir das informações exibidas nos gráficos, percebe-se essa representatividade pela 

diferença percentual de quase 31% entre a responsabilidade estar centrada no Chefe da SInfo e 

na Reitoria. Com ela, podemos fazer duas constatações, a saber:  

a) A maioria dos alunos acha que a responsabilidade de que o monitoramento quanto ao 

cumprimento ou descumprimento de uma PSI pertence ao chefe da SInfo; 

b) Há um pensamento por parte dos alunos de que a responsabilidade pertence tanto ao 

chefe da SInfo quanto à Reitoria. 

O fato citado no item “a” corrobora com o que foi discutido no item da justificativa 

desse trabalho, onde a maioria das questões referentes à segurança da informação atribuem 

como uma questão de cunho técnico, visto que o setor de TI de uma organização é responsável 

pelo monitoramento de logs redes, manutenção de equipamentos etc. Ainda não são todas as 

empresas que veem a gestão de TI como algo pertencente à estratégia organizacional 

(LUNARDI, 2009; MARCIANO, 2010; FERNANDES, ABREU, 2011). 

A afirmação citada no item “b” se dá pelo fato de que, durante a aplicação da pesquisa, 

muitos respondentes perguntaram se era possível assinalar mais de uma alternativa, algo que 

não foi permitido pela própria redação da pergunta, que estava centrada em saber quem, para o 

usuário, tinha mais preocupação em saber se ele seguia a política.  

A atribuição dos respondentes à reitoria para a execução dessa tarefa também é 

coerente com o que é preconizado na Norma ISO 27001 (ABNT ISO/IEC, 2005), em que a alta 

direção é responsável por demonstrar sua liderança e comprometimento em relação a 

implementação e melhoria contínua do sistema de gestão de segurança da informação, lançando 

diversos meios desde assegurar que a política e os objetivos de segurança da informação estejam 

compatíveis com a direção estratégica da informação, estabelecer uma política que inclua a 

estrutura necessária seu funcionamento e também disponibilize o documento a todos. 

Nos gráficos 6 a 10, será apresentado um diagnóstico das ações de segurança realizadas 

na instituição, que compreende a segunda parte do instrumento aplicado (vide apêndice B). O 

uso desse diagnóstico visa identificar fatos e ações que auxiliariam a compreender a percepção 

dos alunos em relação as politicas de segurança da informação da UFRN. Uma delas, exibida 

no gráfico 6, consiste em verificar se houve treinamento com finalidade de esclarecer sobre 

procedimentos relacionados a TI e a segurança da informação. Para 95,65% dos entrevistos, 

não ocorreu esse tipo de treinamento.  
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Gráfico 6 Existência de treinamento relacionado a TI 

 
                                    Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

A ausência de treinamento identificada por esse diagnóstico pode inferir que a instituição 

(SInfo e Reitoria), no âmbito de sua competência, não realiza tais ações com seus alunos de 

forma expressiva. Isso pode sinalizar tanto a falta de uma política quanto a incipiência/ausência 

de ações relacionadas a esse tema.  

Outra questão diz respeito a avisos ou alertas sobre leis de direitos autorais de softwares 

de computador (vide gráfico 7). Mais uma vez, a maioria dos entrevistados (90,03%) indica que 

não viram esse tipo de informação.  
 

Gráfico 7: Alertas/avisos sobre leis de direitos autorais de softwares 

 
                                Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Ainda sobre alertas e avisos, também foi verificado se os alunos já receberam alguma 

mensagem alertando sobre as consequências de alterar/modificar o computador de forma não 

autorizada (vide gráfico 8). De forma similar, a maioria dos respondentes (80,3%) indicou que 

não viram esse tipo de mensagem. 
 

Gráfico 8: Alertas/avisos sobre consequências em modificar dados de computador de 

forma não autorizada 

 
                                   Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Mesmo os alunos afirmando que não viram mensagens dos tipos mencionados 

anteriormente, também foi questionado se a UFRN já informou aos alunos sobre tais 

consequências. A maioria (91,56%) afirmou que desconhece e negam que a UFRN tenha dado 

esse tipo de informação.  
 

Gráfico 9: Informações sobre consequências no uso de sistemas não autorizados 

 

                                   Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Percebe-se que os percentuais que afirmam a existência de avisos nos gráficos 10, 11 e 

12 são de 9,72%, 18,7% e 8,18%, respectivamente. Se eles forem comparados tanto com o 

somatório desses percentuais como as frequências individuais (sempre; regularmente; às vezes) 

que estão na informação do gráfico de frequência de uso de computadores em laboratório 

(gráfico 3), nota-se que elas são bem próximas. Logo, há uma forte evidência de que os alertas 

e avisos quanto às consequências negativas de acesso e modificação de dados de forma não 

autorizado, cópias de software podem estar apenas fixadas nos murais dos laboratórios de 

informática do CCSA. 

Ainda sobre os alertas e avisos abordados nos gráficos 10, 11 e 12, pode-se dizer que 

estes, segundo a teoria, funcionam como uma espécie de esforço em curso para reduzir a 

incidência de comportamentos não desejáveis e poderia incluir uma combinação de newsletters 

e e-mails de conscientização de segurança, divulgação de situações de abuso do uso que geram 

grandes consequências negativas etc (LEACH, 2009; VON SOLMS, 2001; D’ARCY; 

HOVAV; GALLETTA, 2009). A maioria das informações exibidas nesses avisos se baseia no 

que está prescrito na Política de Segurança. 

Com as informações acima listadas, pode-se afirmar que a Política de Segurança da 

Informação e ações de treinamento em segurança ainda são inexistentes na UFRN e que, nas 

dependências do CCSA as ações de segurança para o usuário se restringem apenas a avisos nos 

laboratórios de Informática. Na subseção a seguir, será identificada a intenção do usuário em 

participar de ações de treinamento e conscientização propostas pela UFRN. 

5.4 Intenções em participar de Ações de Treinamento e Conscientização em Segurança  

 

Por fim, os alunos foram questionados se tem a intenção em participar de atividades que 

ajudem a incrementar a conscientização acerca das práticas de segurança. Esta pergunta foi 

inclusa no instrumento, considerando-se que a intenção de leniência para a prática de bons 

comportamentos é uma manifestação de comportamento pró-social, que foi explicada no 

referencial teórico. Além disso, vale salientar que a adoção de ações de treinamento que estejam 

alinhadas às estratégias de TI da organização e do seu plano de negócio concomitante com o 

cumprimento destas pelos empregados constituem elementos-chave pertencentes aos domínios 

e componentes da Governança de TI apresentados por Fernandes e Abreu (2012) cuja 

relevância se encontra abordada no referencial teórico deste trabalho. 

Os resultados do gráfico 10 indicam que mais de 60% dos alunos tem a intenção de 

participar de atividades dessa natureza se estas forem oferecidas. Isso revela um forte indício 
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de que, no geral a maioria dos alunos deseja cooperar voluntariamente de tais práticas. Porém, 

o percentual dos que se revelaram não estar dispostos, ainda é bastante significativo (37,85%). 

O que pode ter contribuído para tal situação se deve ao fato de ainda não existir uma Política 

de Segurança na UFRN. Para Straub (1990), a ausência de políticas de segurança podem 

implicar em uma mal-entendido no uso aceitável dos sistemas de informação, levando a um 

julgamento de que os abusos no uso dos recursos de TI tenham pouca ou nenhuma 

consequência. 
 

Gráfico 10: Intenção em participar de atividades sobre práticas de segurança 

 
                                 Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Para minimizar esse possível mal-entendido, cabe à instituição identificar a parcela do 

público que está menos predisposta em cooperar a fim de executar um trabalho de sensibilização 

e conscientização mais direcionado à inibição da ocorrência de incidentes críticos em busca de 

obter uma maior adesão à adoção de práticas de segurança pelos usuários. Isso também influiria 

a aumentar a intenção do usuário em seguir a política de segurança caso seja implementada. 

Os resultados do estudo de D’Arcy, Hovav e Galleta (2009) sugerem que as organizações 

poderiam considerar a possibilidade de alocarem grande parte de seus orçamentos em ações 

educacionais de conscientização e esforços em treinamento, pois conseguiu-se comprovar 

empiricamente que o treinamento e conscientização é a melhor (e preliminar) maneira de 

assegurar a viabilidade de uma política de segurança para fazer os usuários compreendê-la e 

aceitar as precauções necessárias.  

A essa comprovação empírica, atribui-se ao fato de que o treinamento é um dos elementos 

motivacionais extrínsecos que se encontram no controle da organização, pois o planejamento 

das atividades de conscientização e treinamento podem ser focadas tanto a “certeza de 
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detecção” e “severidade da punição” para atingir os diferentes níveis de comprometimento 

moral (alto ou baixo) que existem entre os usuários. 

Para finalizar esse ponto, o tópico de diagnóstico foi incluso no instrumento com o intento 

de verificar as ações de conscientização e treinamento visto que, em uma instituição o 

instrumento da Política de Segurança da Informação pode não ser existente, mas isso não exclui 

a possibilidade da execução de ações de conscientização que extrapolam tais documentos e 

estejam centradas em transmitir o conhecimento acerca dos riscos de informação que estão 

envolvidos em um ambiente organizacional (LEACH, 2009; THOMSON; NIERKEK, 2012). 

No campo organizacional, essas ações têm como propósito aumentar a conscientização do 

usuário acerca de suas responsabilidades no que tange os recursos de informação, divulgar 

consequências e as punições que poderiam ser aplicadas em caso de uso abusivo. 

Nesta subseção viu-se ainda há um número significativos de usuários que não estão 

dispostos a participar de ações de segurança que viessem a ser propostas pela UFRN. Nas 

técnicas de análise multivariada de dados, em especial a análise de clusters, buscar-se-á as 

razões para identificar essa predisposição menor em cooperar com a Política de Segurança. 

5.5 Frequência de uso dos dispositivos de TI na UFRN 

 

Outra questão pertinente em compreender o contexto da política de segurança da 

informação de uma instituição é verificar a frequência de uso dos principais instrumentos 

eletrônicos utilizados pelos alunos. Identificar os dispositivos mais utilizados pelo usuário 

individual ajuda ao gestor de TI, em conjunto com o administrador de redes, a conceberem os 

meios mais adequados de monitoramento para identificar as tentativas de ataque e invasão, bem 

como monitorar as redes de forma mais adequadas a fim de inibir o uso abusivo dos recursos 

tecnológicos que a organização dispõe. 

Os gráficos a seguir mostram em 4 níveis (uso sempre; uso às vezes; uso regularmente; 

não utilizo) a frequência de uso de cada aparelho nas dependências da instituição.  

O Gráfico 11 avalia a frequência de uso do smartphone, indicando que mais de 60% 

dos indivíduos entrevistados utilizam o smartphone na UFRN. No entanto, ainda há 

aproximadamente 15% que não o utilizam. 
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Gráfico 11: Frequência de uso de smartphone 

                                 Fonte: dados da pesquisa, 2014. 
 

Somando-se o percentual de todas as frequências positivas (sempre; às vezes; 

regularmente) exibidas no gráfico 11, nota-se que 84% dos respondentes utilizam smartphones, 

o que demonstra que aparelhos inteligentes estão substituindo cada vez mais os tradicionais. À 

essa substituição, podem ser atribuídos alguns fatores: 1) versatilidade do dispositivo para 

efetuar chamadas, acessar redes sociais e aplicativos de bate-papo, como o WhatsApp; b) 

competitividade entre as empresas que sempre disputam no mercado o desenvolvimento de 

novas tecnologias e aparelhos, algo que contribui para baratear as antecessoras; c) a facilidade 

de parcelamento oferecidas pela revendedoras de aparelhos; e d) a assinatura de um decreto 

pela presidência da república que elimina a alíquota de PIS e Cofins sobre a venda de 

smatphones e telefones celulares fabricados no Brasil que tenham um valor de mercado de até 

R$ 1500,00 (PORTAL BRASIL, 2014) . 

Já em relação ao notebook, cujas frequências se encontram ilustradas no gráfico 12, 

nota-se uma retração no uso e resultados contrários aqueles verificados para smartphone: 

45,24% dos alunos não utilizam notebook na UFRN. Apesar disso, ao somar os percentuais 

daqueles que usam às vezes e regularmente e comparando-os com os que não utilizam (12,34%) 

é possível afirmar que há mais usuários de notebook do que de smartphones, porém, os alunos 

utilizam com mais frequência os smartphones. 

 

 

 



90 

 

Gráfico 12: Frequência de uso de notebooks 

 
                                  Fonte: dados da pesquisa, 2014. 
 

Mesmo que a frequência de uso de notebook seja menor que a do smartphone, ela ainda 

e considerada significativa. Se forem consideradas todas as frequências de uso positivas, podem 

chegar a quase 54%. Esse fato ocorre pela particularidade dos ambientes de ensino superior, 

onde o aluno utiliza tal máquina para pesquisa na internet, elaboração de relatórios, atividades 

em grupo etc. Caso fosse um ambiente de trabalho convencional, o percentual de notebook 

utilizado como um BYOD pelo funcionário seria bem menor. 

Outra justificativa para uma maior frequência de uso dos smartphones em detrimento do 

notebook pelos alunos de graduação se dá pelo fato de que, para este público, o segundo 

apresenta menor utilidade de uso em relação ao primeiro, visto que as atividades de pesquisa 

são realizadas em menor frequência nos cursos de graduação, quando comparadas à pós-

graduação. Além disso, o smartphone é um dispositivo mais portátil em comparação com o 

notebook, que muitas vezes não é trazido pelo aluno como uma medida de segurança física 

contra roubos e furtos.  

Já que uma das intenções da pesquisa é identificar o perfil do usuário quanto a frequência 

de uso dos recursos de TI, também foi investigada a frequência de uso dos computadores dos 

laboratórios de informática da UFRN (Gráfico 13). Foi identificado que mais da metade 

(51,16%) dos alunos não frequentam os laboratórios. Dentre os que utilizam, a maioria utiliza 

“às vezes” (33,42) e poucos utilizam “sempre” (7,198) ou “regularmente” (8,226).  
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Gráfico 13: Frequência de uso dos computadores dos laboratórios 

                                                Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

Uma razão que contribui para a maioria dos alunos não utilizar os computadores do 

laboratório reside no aumento do uso de computadores domésticos com acesso à Internet no 

Brasil entre os jovens. Segundo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(2011), o percentual de pessoas com 10 anos ou mais de idade que acessaram passou de 20,9% 

(31,9 milhões) em 2005 para 46,5% (77,7 milhões) em 2011. Dos 77,7 milhões que acessam a 

internet, 47,5% o realizam em casa. 

O incremento no uso de dispositivos tais como notebooks e desktops por usuários 

domésticos se dá pelo fato de que existe uma medida vigente em nosso país que estabelece a 

redução de 80% do IPI vigente para o setor de informática até 2024 e, em contrapartida, o 

governo exige que elas invistam pelo menos 5% de seus recursos no desenvolvimento de novas 

tecnologias (PORTAL BRASIL, 2014).  

Em relação ao uso dos computadores de base de pesquisa ou de projetos de extensão 

(Gráfico 14), evidencia-se que quase que a totalidade (93,56%) dos entrevistados não fazem 

uso. Esse resultado pode ser interpretado pela baixa inclinação dos alunos às atividades de 

pesquisa e extensão ou baixa oferta de bolsas e/ou possibilidade de participação em bases de 

iniciação científica por parte da coordenação dos cursos e docentes.  
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Gráfico 14: Frequência de uso dos computadores de base de pesquisa 

                                     Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

Também foi questionada a frequência de uso dos tablets (Gráfico 15). Com o uso 

frequente de smartphones e notebooks, sobra pouco espaço para os tablets, já que 74,81% da 

amostra não fazem uso do aparelho na UFRN. Há ainda 13,11% da amostra que faz uso do 

tablet às vezes, o que revela o início da disseminação do uso desse Gadget entre as pessoas. 
 

Gráfico 15: Frequência de uso dos tablets 

                              Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Por fim, foi medida a frequência de uso dos e-readers (Gráfico 16). No entanto, 96,39% 

dos entrevistados não fazem uso. Esse resultado indica uma adesão quase nula aos e-readers 

no ambiente de ensino. Na aplicação da pesquisa, num primeiro momento, a pesquisadora 

percebeu que havia desconhecimento de parte dos respondentes do que seria esse dispositivo, 

que foram clarificadas quando citou-se a sua finalidade e as principais marcas vendidas no 

mercado.  
 

Gráfico 16: Frequência de uso de e-readers 

 
                                                  Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

Os e-readers são dispositivos específicos para a leitura de e-books (livros digitais). 

Yokomizo, Pereira de Paulo e Ferreira Filho (2012) acreditam que o atraso para a adoção deste 

dispositivo está centrado no fato de que o preço tanto do dispositivo quanto do livro digital 

ainda é tido como caros no Brasil e defendem que, caso haja interesse na disseminação do livro 

digital, políticas públicas voltadas para baratear, tanto o dispositivo quanto o conteúdo devem 

ser consideradas. Esse contexto de baixa adoção também foi encontrado no estudo de Andrade 

e Ramos (2013), onde foi revelado que 35% dos entrevistados usuários de redes sociais com 

escolaridade predominante de nível superior (70,5%) nunca leram um e-book. 

Nesta subseção foi identificado o perfil de uso de dispositivos do usuário com vistas a 

permitir que a UFRN possa instalar monitoramento e controle de acessos eficientes para estes 

dispositivos. Viu-se que há um maior percentual de uso de notebooks e smartphones sendo ideal 

o monitoramento de logs na rede Wi-Fi. 
 

 

5.6 Análise fatorial exploratória 
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A análise fatorial exploratória (AFE) é uma técnica exploratória de dados que foi 

utilizada com o objetivo de redução e busca de explicação do fenômeno de forma sintética e de 

fácil compreensão. Marôco (2007, p.361) destaca que ao utilizar a AFE busca-se “descobrir e 

analisar a estrutura de um conjunto de variáveis inter-relacionadas de modo a construir uma 

escala de medida para fatores (intrínsecos) que de alguma forma controlam as variáveis 

originais”. Dessa forma, 15 variáveis quantitativas podem ser reduzidas em constructos/fatores, 

mantendo o poder de explicação em níveis desejáveis.  

O modelo do estudo conta com cinco fatores, que caracterizariam possíveis sintomas 

da predisposição em seguir as políticas de segurança. A AFE permite indicar se as variáveis 

preconizadas realmente fazem parte do constructo designado pela teoria discutida em sessões 

anteriores e se as variáveis contribuem para caracterizar o constructo a partir da inspeção da 

matriz de correlações.  

A operacionalização dos cálculos inicia com a formação da matriz de correlações das 

variáveis do estudo. Essas p variáveis podem ser explicadas (esperançosamente) por um 

conjunto reduzido de fatores (MARÔCO, 2007). Em seguida, decide-se o uso do método de 

extração. Para este estudo, foram testados os dois métodos mais comuns: componentes 

principais e máxima verossimilhança. O primeiro une as variáveis em fatores comuns que 

devem explicar a maior proporção da variância, o segundo estima matrizes até o número de 

variáveis utilizadas, buscando convergir uma matriz estimada a matriz observada (HAIR et al.. 

2009). Nesse caso, o método de componentes principais se mostrou mais adequado por oferecer 

uma solução fatorial melhor interpretável.  

Outra decisão a ser tomada é o método de rotação em que foram testados o método 

Varimax e o método Kappa. O primeiro consiste em um método ortogonal, que rotaciona o eixo 

de rotação para buscar uma solução melhor interpretável, atribuindo média 0 e variância 1 nos 

fatores. Já o segundo consiste em um método oblíquo, que assume as correlações entre os 

fatores. O resultado no uso dos dois métodos não gerou diferenças significativas em função da 

baixa correlação entre os fatores encontrados (MAROCO, 2007). Na Tabela 3 é possível 

visualizar os resultados da análise fatorial, apresentados com os pesos fatoriais e comunalidades 

das variáveis.  
 

Tabela 3: Fatores encontrados pelo estudo 
Fatores 

Comunalidade 
Carga 

fatorial Fator 1: Eficácia percebida    α = 0,779 

01. Cada estudante poderia fazer sua parte quando se trata de proteger 

os sistemas de informação da UFRN. 0,580 0,741 

02. Se eu seguir a Política de Segurança da UFRN, poderia contribuir 

na proteção os sistemas de informação da universidade. 0,748 0,859 
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03. Eu acredito que seguir a Política de Segurança da Informação da 

UFRN poderia ser algo útil para mim. 0,599 0,698 

Fator 2: Severidade de punição   α = 0,790   

04. A UFRN deveria punir os alunos que não seguem as orientações 

de Segurança da Informação. 0,700 0,819 

05. A UFRN deveria expulsar os alunos que descumprissem as regras 

de segurança repetidamente. 0,736 0,851 

06. Se eu fosse pego violando as regras de Segurança da Informação 

da UFRN, deveria ser severamente punido. 0,723 0,837 

Fator 3: Comprometimento moral   α = 0,710   

10. Se eu receber um e-mail com piadas e gostar, não vejo problema 

em encaminhá-lo pela caixa postal do SIGAA para meus colegas de 

classe. 
0,574 0,720 

11. Se eu tivesse a oportunidade de acessar um sistema de informação 

restrito, não vejo problema em utilizar alguma informação desse 

sistema para obter algum benefício pessoal. 
0,599 0,737 

12. Se a UFRN não tiver como comprar a licença de um software para 

instalar nos laboratórios de informática, não vejo problema em baixar 

uma cópia pirata caso precisasse usá-lo. 
0,587 0,667 

Fator 4: Certeza de detecção   (alpha não medido)   

08. Se eu fosse pego violando as políticas de segurança da UFRN, 

certamente eu seria punido. 0,585 0,656 

09. Eu acredito que a UFRN conduz inspeções periódicas para 

detectar o uso de programas não autorizados em seus computadores. 0,814 0,897 

        Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Os resultados da fatorial indicam a formação de quatro fatores e não cinco como 

preconizados na revisão teórica. O fator comportamento dos pares possuía variáveis que 

violavam os pressupostos da AFE e não eram significantes. Dessa forma, foram descartadas da 

análise fatorial.  

Na literatura de tecnologia da informação tem sido encontrado apoio para o papel 

exercido pelo comportamento dos pares como uma fonte motivacional para se estabelecer uma 

conduta (sequência finalizada de comportamentos) de segurança. E, aplicando-se isso ao 

contexto de conformidade com uma política, se os usuários veem que seus colegas costumam 

seguir as práticas de acordo com o que é preconizado pela organização, eles são susceptíveis de 

executar comportamentos semelhantes com o medo de ser deixado de fora.  

A não formação do fator comportamento dos pares pode ter ocorrido por uma 

particularidade: neste grupo pesquisado há o predomínio de uma faixa etária jovem, com até 20 

anos (será detalhado na tabela 12, referente ao tópico da análise de Clusters), é muito provável 

que ainda não manifeste formas de comportamento pró-social centrada em atos de assistência, 

compartilhamento, doação, cooperação e voluntariado apresentadas por Brief e Motowidlo 

(1984).  

Em função das peculiaridades de comportamento e perfil existentes em um ambiente de 

ensino superior, o fator comportamento dos pares ficou difícil de mensurar a partir das variáveis 

utilizadas. Logo, a não-convergência desse fator também pode ser justificada pela pouca 
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experiência de vida e também provavelmente não existir nenhuma relação de emprego no 

mercado de trabalho, ambiente em que se pratica a habilidade de observar o comportamento 

dos outros a fim de executar comportamentos que atendam às expectativas dos colegas e da 

chefia. Pesquisas futuras com usuários organizacionais poderão responder melhor a este 

resultado. 

Já o fator 4 relacionado à “certeza de detecção” teve uma variável descartada por violar 

o pressuposto de comunalidade e apresentar uma carga fatorial de 0,20, um valor considerado 

baixo. Apesar do fator ser formado por apenas duas variáveis, entende-se que o constructo 

Certeza de Detecção, originalmente formado por duas variáveis no estudo de Herath e Rao 

(2009) foi bem captado. A variável apresenta cargas fatoriais próximas de 0 nos demais fatores 

e sua manutenção valida a manutenção do fator, já que, se fosse representado apenas pela 

variável 9, não haveria representatividade do mínimo de itens exigido em um fator (MAROCO, 

2007; HAIR et al.. 2009).  

Mesmo com a ocorrência das situações anteriormente citadas, pode-se confirmar nesse 

estudo que as variáveis conseguiram formar os mesmos constructos propostos pela teoria de 

segurança da informação proposta por Herath e Rao (2009). 

As variáveis mantidas na análise foram aquelas que obtiveram comunalidades acima de 

0,5. A comunalidade é uma medida que representa a probabilidade de variância de cada variável 

explicada pelos fatores comuns após a extração. O valor de 0,5 refere-se a 50%, então espera-

se que cada variável contribua para o modelo fatorial mais do que o mínimo que uma variável 

ao acaso contribuiria. Segundo Malhotra (2006), quando a comunalidade está abaixo de 0,5 a 

variável não fornece explicação suficiente para o que ela propõe medir, fazendo-se a 

necessidade de obter amostras maiores. 

Já os pesos fatoriais ou cargas fatoriais correspondem às correlações entre os fatores e 

as variáveis. Era esperado que uma variável possuísse alta carga em 1 fator e baixa carga nos 

demais. Esse índice também foi utilizado como eliminatório para a manutenção das variáveis 

no modelo fatorial. 

Uma medida de confiabilidade do fator formado e comumente utilizado na AFE é o 

Alpha de Crombach (α). Para os fatores 1, 2 e 3 o índice ultrapassou 0,7, sendo considerado, de 

acordo Hair et al.. (2009) como uma boa confiabilidade.  

Quando o α dos fatores desta pesquisa é comparado aos constructos dos estudos 

originais, percebe-se a presença de uma confiabilidade um pouco maior. A “eficácia percebida” 

nesta pesquisa apresenta um valor de 0,779 contra os 0,717 do estudo de Herath e Rao (2009). 

O mesmo se repete com a “severidade da punição” (0,770), onde o valor identificado foi de 
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0,750 na pesquisa original. Quanto fator “comprometimento moral” nesse estudo (0,710) 

também é maior que o encontrado por D’Arcy, Hovav e Galleta (2009), que foi de 0,64. 

Na dissertação de Klein (2014) também foi utilizado o instrumento de Herath e Rao 

(2009) para identificar a influência da percepção do usuário sobre a ameaça, o controle, o 

esforço e o descontentamento no comportamento seguro em relação à Segurança da Informação 

a “severidade da punição encontrada”, apresenta um valor de 0,852, ainda maior que esta 

pesquisa e há um α de 0,684 para a “certeza de detecção”, menor que o da pesquisa original 

(0,723). 

Para o fator quatro, referente à “certeza de detecção” o α não representaria 

adequadamente a confiabilidade do fator, visto que é sensível à premissa de medida forte (fator 

formado por pelo menos três itens) e optou-se por não medí-lo. A “certeza de detecção” se 

refere à probabilidade de o usuário ser punido quando exerce o uso abusivo dos recursos de TI 

que é detectado através de contramedidas de segurança, que são descritas de acordo com a 

norma ISO/IEC 27001 como monitoramento, auditoria, controles e processos de segurança da 

informação (ABNT, 2005). Para Darcy, Hovav e Galletta (2009), ela funciona como um 

dissuasor a mais apenas para o usuário que tem um comprometimento moral maior.  

A respeito desse fator em específico, os resultados da pesquisa dos autores mencionados 

entraram em contradição com outros estudos analisados previamente, que identificaram que a 

“severidade da punição” ter um efeito maior que a “certeza de detecção”. Essa peculiaridade 

apresentada na teoria aliada ao acréscimo significativo no percentual de variância ao modelo, 

optou-se por não excluir tal fator do estudo. Assim como pela a representatividade das variáveis 

na percentagem cumulativa de variância, foi decidido manter o fator. Na Tabela 4 estão exibidos 

os resultados do modelo completo. 
 

Tabela 4: Variância explicada do modelo fatorial 

Componente 

Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado 

Somas rotativas de carregamentos ao 

quadrado 

Total 
% de 

variância 
% cumulativa Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa 

Eficácia Percebida 2,726 24,781 24,781 2,485 22,593 22,593 

Severidade da 

Punição 

1,897 17,246 42,027 1,896 17,239 39,833 

Comprometimento 

Moral 

1,374 12,487 54,514 1,532 13,924 53,757 

Certeza de 

detecção 

1,073 9,753 64,267 1,156 10,510 64,267 

Método de extração: componentes principais 
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Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser 

Medida de Kaiser Meyer Olkin: 0,755 

Teste de Esfericidade de Bartlett: 799,888 Sig: 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

O resultado da avaliação global do modelo fatorial dá o valor do KMO = 0,75, e o Teste 

de Bartlett com p valor menor que 0,05, índices considerados aceitáveis para a validação da 

amostra. Dessa forma, concluímos que as correlações simples e as correlações parciais indicam 

homogeneidade das variáveis e que as correlações entre as variáveis são elevadas o suficiente 

para que a AFE tenha utilidade na estimação dos fatores quanto a sua influência na 

predisposição em seguir normas de segurança no público estudado.  

A Tabela 4 mostra que o poder de explicação do modelo atingiu 64,26% com 4 fatores 

que obtiveram auto valor acima de 1, próximo de 70%, considerado como um bom índice. O 

fator 1: eficácia percebida é o que mais contribui para a solução fatorial, com 24,59% de 

variância. Em seguida vem o fator severidade de punição (17,23%). O fator 3: 

comprometimento moral contribui com 13,92% de variância. O fator que contribui em menor 

percentual é o Fator 4: certeza de detecção (10,51), levando em consideração que é formado 

apenas pelas variáveis 8 e 9.  

Um menor poder de contribuição ao modelo pelos fatores 3: “comprometimento moral” 

e 4: “certeza de detecção” podem estar centradas em justificativas tais como: o processo de 

formação no ensino superior tem caráter temporário e ainda não haver um documento formal 

de política de segurança redigido pela UFRN.  

Mesmo que o fator comportamento dos pares não tenha atendido aos pressupostos da 

AFE e certeza de detecção não obteve a quantidade de variáveis que permitissem a obtenção 

de uma premissa forte para mensurar o Alpha de Crombach que mediria sua confiabilidade, o 

poder de explicação de 64,26% deste modelo teórico teve  número bastante significativo que 

pode ter sido aumentado pela inclusão de variáveis (referente ao comprometimento moral) não 

consideradas no modelo teórico proposto por Herath e Rao (2009), que obteve uma variância 

acumulada de 42%.  

Acerca das justificativas mencionadas anteriormente, o vínculo do respondente a uma IES 

é diferente de uma relação de emprego, visto que o primeiro está atrelado a cumprir a grade 

curricular nos prazos estabelecidos pela instituição, enquanto que o segundo, a relação é 

celebrada em contrato, situação que contribui para as facetas normativa e instrumental do 

comprometimento, influenciando em seu comprometimento moral. Quanto à inexistência de 

uma política, esse fato dificultaria a percepção clara pelo usuário de quais medidas são 

utilizadas para monitorar e assegurar o bom uso dos recursos de TI.  
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Ao observar o gráfico de sedimentação, a solução com cinco fatores atingia 74% de poder 

de explicação, porém estavam contidos dois fatores com apenas uma variável, que estariam 

violando o pressuposto de medida forte. A AFE foi executada de forma rigorosa na eliminação 

de variáveis a fim de possibilitar uma maior convergência para as técnicas de dependência 

utilizadas no estudo. 

Portanto, a AFE também foi utilizada como primeiro passo das técnicas de dependência 

utilizadas pelo fato de entregar como produto os escores fatoriais. Esses escores consistem em 

uma quantificação padronizada pela distribuição normal dos fatores encontrados, englobando 

as informações das variáveis observáveis que compõem cada fator (FÁVERO, et al.. 2009; 

HAIR et al.. 2009). Nesta seção, como o valor do alfa para os fatores de “eficácia percebida”, 

“severidade da punição” e “certeza de detecção” se revelaram acima de 0,7 e bastante próximos, 

é ideal o uso de outras técnicas de análise multivariada para identificar de forma mais precisa 

que fatores contribuiriam mais na identificação da predisposição por parte do usuário em seguir 

a política de segurança. 

 

 

5.7 Cluster hierárquico 
 

De um modo geral, os casos ou observações são agrupados segundo algum método de 

distância métrica, enquanto que o agrupamento de variáveis ou itens se dá pelas medidas de 

correlações. No tópico anterior, as variáveis foram agrupadas a partir da inspeção da matriz de 

correlações (ilustradas no apêndice E). Neste tópico, serão agrupados os casos, buscando 

identificar possíveis dissimilaridades (diferenças) que indiquem a formação de subgrupos em 

relação a predisposição em seguir as políticas de segurança da UFRN.  

Em um primeiro momento, se fez uso do Cluster hierárquico, que consiste em uma 

série de sucessivas divisões por meio do método de aglomeração hierárquica. No início, existe 

tantos Clusters quanto o número de casos. Os objetos mais similares são agrupados. 

Gradualmente, as similaridades decrescem, restando um único Cluster. A forma de 

aglomeração utilizada é a de menor distância ou single linkage. “Este método tende a maximizar 

a conectividade entre Clusters e tem tendência para criar um menor número de Clusters do que 

o método da máxima distância ou complete linkage” (MAROCO, 2007, p. 428). Na Tabela 5, 

exibida a seguir, é mostrado o final do planejamento de aglomeração para os casos do estudo. 

A tabela permite identificar possíveis soluções ideais de Clusterização, indicando as medidas 

de dissimilaridades.  
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Tabela 5: Planejamento de aglomeração 

Estágio Cluster combinado Coeficientes O Cluster de estágio é exibido 

primeiro 

Próximo estágio 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

381 1 168 42,051 380 362 382 

382 1 118 42,842 381 368 384 

383 26 108 43,329 373 0 385 

384 1 274 43,461 382 354 385 

385 1 26 50,606 384 383 386 

386 1 173 52,106 385 350 388 

387 109 245 54,335 375 0 389 

388 1 214 57,496 386 0 389 

389 1 109 58,047 388 387 390 

390 1 29 61,613 389 0 0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Os resultados da aglomeração por single linkage “também pode ser visto graficamente, 

mostrado em forma de dendograma” (JOHNSON, 2007, p. 682). No entanto, devido ao alto 

número de casos, a visualização do dendograma é dificultada.  

Os coeficientes mostrados na tabela são as distâncias identificadas entre os casos. Foi 

utilizada a medida de distância euclidiana: “essa medida de dissemelhança métrica mede o 

comprimento da reta que une duas observações num espaço p-dimensional. Para p variáveis, a 

distância euclidiana entre os casos é dado” (MAROCO, 2007, p. 420). Quanto maior a distância 

euclidiana, maior é a dissemelhança entre dois casos. Dessa forma, identificamos nas últimas 

distâncias calculadas, aquelas com maior grau de dissemelhança: as observações de número 

384 e 389 cujos coeficientes que indicam a distância euclidiana são 43,461 e 58,467, 

respectivamente. Elas estão representadas pelas linhas realçadas em cinza. 

Os resultados indicam duas soluções possíveis, com dois Clusters e com sete Clusters. 

A regra de decisão é escolher o número de Clusters baseado no objeto de estudo e na capacidade 

de interpretação da solução. Nesse caso, buscamos a identificação de possíveis grupos com 

opiniões divergentes em relação às variáveis quantitativas que são possíveis influenciadoras da 

predisposição em seguir as políticas de segurança da UFRN. Ao comparar as médias das 

variáveis quantitativas por Cluster, a solução com sete fatores apresentou diferenças pouco 

significantes, enquanto que a solução com dois Clusters conseguiu diferenciar um grupo com 

menor predisposição e outro com mais predisposição em seguir as normas que viessem a ser 

impostas pela UFRN. 
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No estudo de Gabbay (2003), a técnica de análise de agrupamentos (Cluster), também 

foi utilizada entre os gestores de TI das empresas que mais contribuíam com o ICMS no estado 

do Rio Grande do Norte a fim de classificar os respondentes em grupos relativamente 

homogêneos em relação às respostas do formulário aplicado e adicionalmente estudar possíveis 

associações entre as variáveis “tamanho do parque de informática” (quantidade de 

computadores na empresa), “idade” e “conhecimento geral de informática” e a variável “nível 

de concordância em relação à norma NBR ISO/IEC 17799 – dimensão Controle de Acesso”.  

Apesar de haver um objetivo distinto – identificar a percepção dos gestores de TI 

quanto à norma NBR/ISO 17799 na dimensão controle de acesso – também foram formados 

dois grupos com maiores dissimilaridades. O grupo 1, com 30 respondentes, era “mais 

disciplinado” que o grupo 2 na observação da dimensão de “controle de acesso”, formado por 

27 respondentes. 

Nesta pesquisa, a formação de dois grupos foi muito importante pelos seguintes 

aspectos: a) identificar quem são os mais predispostos e os menos predispostos; b) permitir o 

uso da técnica de dependência de regressão logística. O primeiro, além de definir bem quem 

está disposto a cooperar ou não, também permite o uso da técnica de Cluster não hierárquico 

para identificar as variáveis que contribuem para identificar o que, de fato, separa bem esses 

grupos (gênero, faixa etária; período; curso). Já no segundo, recomenda-se a aplicação da 

técnica de regressão logística, pois, de acordo com Hair et al. (2009), se houvessem mais 

Clusters, ela não poderia ser utilizada. Para casos com mais Clusters era recomendável a técnica 

de análise discriminante, que permite a aplicação de mais níveis (grupos). 

 

5.8 Cluster não hierárquico – k-means 
 

Ao decidir utilizar dois Clusters, buscou-se a formação da variável de agrupamento com 

as variáveis quantitativas que melhor discriminam os grupos. O método não hierárquico tem 

início com a partição dos itens em k Clusters iniciais, nesse caso, dois. Com as listas de itens, 

são calculados centroides ou médias próximas. A distância euclidiana dos dados 

estandardizados permite o recálculo dos centroides. O último passo é recalcular os centroids até 

obter convergência. A convergência é obtida quando todos os casos são distribuídos em um dos 

Clusters.   

A Tabela 6 exibida a seguir mostra as variáveis que contribuem na discriminação dos 

casos nos Clusters. Três variáveis não obtiveram níveis de significância abaixo de 0,05, 
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evidenciando que não contribuem para a discriminação dos casos. Ao todo, 12 variáveis no 

teste de comparação de médias obtiveram níveis de significância adequados.  

 

Tabela 6: ANOVA 

Variáveis 

Cluster Erro F Sig. 

Quadrado 

Médio 

df Quadrado 

Médio 

df 

01. Cada estudante poderia fazer sua parte 

para proteger os sistemas de informação 
9,747 1 1,052 389 9,263 ,002 

03. Acredita que seguir a Política de 

Segurança poderia ser algo útil para si 

mesmo. 

6,011 1 ,600 389 10,025 ,002 

04. A UFRN deveria punir quem não seguem 

as orientações de Segurança da Informação. 
232,397 1 ,800 389 290,536 ,000 

05. Acha que a os alunos que descumprissem 

as regras de segurança repetidamente 

deveriam ser expulsos. 

173,346 1 ,933 389 185,837 ,000 

06. Acha que deveria ser severamente punido 

se fosse pego violando as regras de Segurança 

da Informação. 

277,274 1 ,801 389 346,173 ,000 

07. Acha que a UFRN tem o dever de 

monitorar regularmente o uso do 

computador e rede Wi-Fi. 

142,655 1 1,428 389 99,925 ,000 

08. Acredita que certamente seria punido se 

fosse pego violando as políticas de 

segurança. 

128,860 1 ,804 389 160,290 ,000 

09. Acredita que são feitas inspeções 

periódicas para detectar o uso de programas 

não autorizados. 

8,286 1 1,097 389 7,552 ,006 

11. Não vê problema em utilizar dado de 

sistema de informação restrito para obter 

algum benefício pessoal. 

5,820 1 ,801 389 7,262 ,007 

12. Não vê problema em baixar uma cópia 

pirata licença de um software caso precisasse 

usá-lo. 

17,462 1 1,412 389 12,363 ,000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Ao observar o teste F, é possível ranquear as variáveis que melhor discriminam os grupos 

com a finalidade de identificar aquelas cujas médias são mais diferentes, comparando-se os dois 

Clusters. As variáveis do constructo severidade de punição são as que mais contribuem para 

diferenciar os grupos, mais especificamente a 06 (Se eu fosse pego violando as regras de 

Segurança da Informação da UFRN, deveria ser severamente punido), e 07 (A UFRN deveria 

punir os alunos que não seguem as orientações de Segurança da Informação.), que apresentam 

os maiores valores para o teste F: 346,173 e 290,536. Isso quer dizer que tal variável é a que 

mais exerce influência sobre a discriminação desses grupos. Comparando esta informação com 

as médias dos Clusters para essa variável exibidas na Tabela 08, verifica-se que há uma maior 

discordância de que a punição deve ser severa em casos de violação das políticas entre os menos 

predispostos a segui-la em ambas as variáveis. 
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Esse resultado encontrado é muito importante, visto que esse fator também exerceu um 

impacto significativo nos estudos em que esteve presente. Ele funciona como um efeito 

dissuasor entre aqueles que têm um comprometimento moral menor e/ou são mais propensos a 

ter um comportamento abusivo (D’ARCY; HOVAV; GALLETTA, 2009; HERATH; RAO, 

2009; YOON; KIM, 2013). 

Por outro lado, para que as punições sejam de fato aplicadas, é necessário que haja um 

monitoramento no uso abusivo dos recursos de TI. A percepção do usuário quanto a essas 

práticas é medida pela “certeza de detecção”, o segundo fator que mais contribuiu para a 

diferenciação dos grupos. Nele está presente o quarto maior valor para o teste F: 160, 290, que 

corresponde à variável 08 (Se eu fosse pego violando as políticas de segurança da UFRN, 

certamente eu seria punido), que apresenta um nível de concordância maior no grupo dos mais 

predispostos que também apresentam um maior comprometimento moral (há médias mais 

baixas), quando comparadas com as médias das variáveis. Ou seja, esse fato corrobora o que 

foi preconizado por D’Arcy, Hovav e Galletta (2009), de que o medo de ser pego cometendo 

um abuso funciona como um dissuasor a mais – somado à severidade da punição – no Cluster 

2. 

Ainda observando os dados da Tabela 7, nota-se que a questão 02 referente à eficácia 

percebida (Se eu seguir a Política de Segurança da UFRN, poderia contribuir na proteção os 

sistemas de informação da universidade) não está presente. Isso significa que a variável não 

teve uma significância boa (abaixo de 0,05). Esse indicador prepondera que a maioria dos 

respondentes têm opiniões convergentes no quesito de adesão à política para uma melhor 

segurança dos sistemas de informação da UFRN. O mesmo comportamento se repete com a 

variável 10 (Se eu receber um e-mail com piadas e gostar, não vejo problema em encaminhá-lo 

pela caixa postal do SIGAA para meus colegas de classe).  

Após obter convergência com 391 casos válidos, temos a presença de 188 casos no 

primeiro Cluster e 203 no segundo Cluster, como é mostrado na Tabela 7 a seguir.  

 

Tabela 7: Números de casos em cada Cluster 

Cluster 
1: menos predispostos 188 

2: mais predispostos 203 

Válido 391 

Ausente 0 

                                                         Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A identificação de casos nesse item é relevante para separar bem os que são mais 

predispostos e os que são menos predispostos. O gráfico 05, exibido na seção de estatística 
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descritiva apresenta a resposta do respondente quanto à intenção em participar de ações de 

conscientização e treinamento sobre segurança na UFRN, 61,64% respondeu que tinha intenção 

em participar contra 37,85% que não tem. Ao converter os números da tabela 7 em percentual, 

percebe-se que o Cluster 1 representa 48% da amostra, enquanto o Cluster 2 representa 52%. 

Comparando tais informações, pode-se perceber que o usuário — ao declarar que deseja 

participar das ações de conscientização — acha que é predisposto a seguir as políticas, porém 

as suas respostas em relação aos constructos no instrumento identificaram o contrário. Logo, o 

uso da técnica de análise de Clusters também impede que sejam enquadradas observações que 

não são daquele grupo, baseando-se apenas na percepção do usuário. 

A tabela 8, referente às médias dos Clusters permite comparar as médias das variáveis 

por Cluster. Percebe-se que no Cluster 1 há a predominância de indivíduos com menor 

predisposição, pois apresentam menores médias nos constructos eficácia percebida, severidade 

da punição e certeza de detecção. 

Conforme visto na discussão teórica, as variáveis acima citadas servem para, 

respectivamente, identificar: o quanto o aluno percebe que seguir a norma será útil para ele e a 

organização, o rigor das sanções que serão aplicadas aos que infringirem a política e a eficácia 

das técnicas de monitoramento da instituição para monitorar o uso abusivo. 

 

Tabela 8: médias dos Clusters finais 

Variáveis 
Cluster 

1: menos 

predispostos 

2: mais 

predispostos 

01. Cada estudante poderia fazer sua parte 

para proteger os sistemas de informação 
3,7 4,0 

03. Acredita que seguir a Política de 

Segurança poderia ser algo útil para si 

mesmo. 

3,9 4,1 

04. A UFRN deveria punir quem não 

seguem as orientações de Segurança da 

Informação. 

2,4 4,0 

05. Acha que a os alunos que 

descumprissem as regras de segurança 

repetidamente deveriam ser expulsos. 

1,7 3,1 

06. Acha que deveria ser severamente 

punido se fosse pego violando as regras de 

Segurança da Informação. 

2,2 3,8 

07. Acha que a UFRN tem o dever de 

monitorar regularmente o uso do 

computador e rede Wi-Fi. 

2,4 3,6 

08. Acredita que certamente seria punido se 

fosse pego violando as políticas de 

segurança. 

2,7 3,8 
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Outro ponto interessante na comparação dessas médias é que o nível de discordância 

nas questões referentes ao fator do comprometimento moral, são ligeiramente menores entre 

quem está menos predisposto em seguir uma política. No estudo de D’Arcy, Hovav e Galleta 

(2009), ela foi usada como uma variável de controle para identificar quem tinha intenção maior 

ou menor em utilizar os recursos de TI de forma abusiva. O que indica que essa variável foi 

utilizada como uma moderadora na relação percebida entre a certeza de detecção, severidade 

da punição e intenção de mal-uso. Em função desse efeito moderador no outro estudo, era 

esperado que houvesse significâncias mais altas para este fator.  

Ainda em relação ao fator “comprometimento moral”, a variável 10 (Se eu receber um 

e-mail com piadas e gostar, não vejo problema em encaminhá-lo pela caixa postal do SIGAA 

para meus colegas de classe), como já dito antes, não gerou divergência de opiniões entre os 

entrevistados, expondo-se que para ambos os grupos esse comportamento não foi considerado 

09. Acredita que são feitas inspeções 

periódicas para detectar o uso de programas 

não autorizados. 

3,2 3,4 

11. Não vê problema em utilizar dado de 

sistema de informação restrito para obter 

algum benefício pessoal. 

1,8 1,5 

12. Não vê problema em baixar uma cópia 

pirata licença de um software caso 

precisasse usá-lo. 

2,5 2,0 

Fonte: dados da pesquisa, 2014   
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grave. Porém, o uso de e-mail para envio de piadas é considerado um uso abusivo dos recursos 

de TI, visto que na maioria das políticas de uso de e-mail, elas são consideradas como SPAM 

por ser um conteúdo não relacionado ao ambiente de enviado de forma indiscriminada e não 

desejada por muitos usuários. A baixa divergência de opiniões sobre essa questão denota que o 

comprometimento moral do aluno para a organização também se encontra relacionado com suas 

atitudes de comprometimento na vida pessoal, já que os respondentes acreditam que não seriam 

punidos, considerando que envio de piadas é um ato inofensivo e não prejudicaria ninguém. 

Com isso, vê-se que esse fator é mais complexo do que a princípio se imaginava, sendo 

necessários estudos futuros – preferencialmente qualitativos – a fim de estudar mais 

profundamente como ele se comporta no público pesquisado. 

Não foi encontrado nenhum grupo que poderia ser caracterizado como de baixa 

intenção ou predisposição negativa ou nula. Esses resultados corroboram a predominância das 

médias das variáveis nos pontos 4 e 5 da escala, que correspondem a concordância das 

afirmações com direção positiva a intenção e também pode sinalizar um fator limitante das 

pesquisas do tipo teste de opinião. 

Essa discussão que acabou de ser realizada também é bastante similar aos resultados 

encontrados por Gabbay (2003), que em nenhum momento menciona que alguns chefes de TI 

apresentam grau de disciplina nula em relação aos controles preconizados pela NBR ISO/IEC 

17799. As variáveis que afetam a percepção do gestor de TI, interferindo em sua disciplina 

quanto ao controle de acesso são o tamanho do parque instalado (número de computadores) na 

empresa e o número de ataques sofridos. À medida em que aumentam o parque de informática 

e o número de computadores, os gestores tendem a ser mais disciplinados com as normas. 

Sintetizando os resultados do Cluster não-hierárquico, foram encontrados dois grupos 

com opiniões divergentes em relação a determinados itens que compõem possíveis 

influenciadoras da intenção em seguir as políticas de segurança da UFRN. Ao observar as 

informações exibidas na tabela 08 e baseando-se na discussão já realizada na comparação dos 

números assinalados pelo teste F, pode-se inferir que as variáveis que mais contribuem para a 

separação dos grupos, são as pertencentes aos fatores de “severidade da punição” e “certeza de 

detecção”. 
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5.9  Perfil demográfico por Cluster 

 

Após a geração dos Clusters, foi possível identificar a formação de dois grupos, no 

Cluster 1 onde se encontram presentes aqueles que são menos propensos a seguir as políticas 

de segurança da UFRN, com base nas avaliações dadas pelos respondentes em relação às 

variáveis quantitativas que são possíveis influenciadoras da intenção em seguir as políticas de 

segurança da informação.  

Dessa forma, as variáveis demográficas do estudo são avaliadas levando em 

consideração os Clusters formados na etapa anterior. Foi identificado o curso de graduação do 

aluno respondente, cujos resultados são mostrados na Tabela 9.  

 

Tabela 9: Curso do aluno por Cluster 
6a. Qual o seu curso? 

Número de caso de Cluster Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

1: menos 

predispostos 
Válido 

Missing 1 0,5 0,5 0,5 

ADMINISTRAÇÃO 36 19,1 19,1 19,7 

BIBLIOTECONOMIA 7 3,7 3,7 23,4 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 46 24,5 24,5 47,9 

DIREITO 60 31,9 31,9 79,8 

ECONOMIA 8 4,3 4,3 84,0 

PEDAGOGIA 12 6,4 6,4 90,4 

SERVIÇO SOCIAL 13 6,9 6,9 97,3 

TURISMO 5 2,7 2,7 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

2: mais 

predispostos 
Válido 

Missing 1 0,5 0,5 0,5 

ADMINISTRAÇÃO 53 26,1 26,1 26,6 

BIBLIOTECONOMIA 5 2,5 2,5 29,1 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 23 11,3 11,3 40,4 

DIREITO 42 20,7 20,7 61,1 

ECONOMIA 12 5,9 5,9 67,0 

PEDAGOGIA 29 14,3 14,3 81,3 

SERVIÇO SOCIAL 23 11,3 11,3 92,6 

TURISMO 15 7,4 7,4 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Os resultados mostram que no Cluster 1 há a presença de mais alunos do curso de 

Direito, junto com o curso de Ciências Contábeis, que correspondem a mais de 56,4% do 

Cluster 1. Como a amostra não manteve as proporções entre os cursos, não faz sentido fazer 

inferências comparadas entre cursos, mas somente comparar a representatividade de alunos em 

cada Cluster de um mesmo curso. Dessa forma, os alunos do curso direito, tendo 102 alunos 

(31,9%), obteve maior representatividade no Cluster 1, identificando os menos propensos a 

seguir as políticas de segurança da UFRN.  
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O bacharelado em Direito, de acordo com o artigo 3º das Diretrizes Curriculares 

Nacionais de tal curso, tem como finalidade assegurar ao aluno uma formação geral sólida, 

humanística e axiológica, além de desenvolver suas capacidades relativas à análise, ao domínio 

de conceitos e da terminologia jurídica, à adequada argumentação, interpretação e valorização 

dos fenômenos jurídicos e sociais (BRASIL, 2004). Esse resultado de menor predisposição 

surpreendeu a pesquisadora, visto que o curso de direito proporciona competências que 

permitam a leitura e compreensão de atos e documentos jurídicos ou normativos, esperando-se 

uma predisposição maior neste grupo em seguir normas. A explicação para o ocorrido pode 

estar centrada em fatos que extrapolem as variáveis demográficas e fatores motivacionais 

intrínsecos e extrínsecos presentes nesse estudo. 

Ao observar o comportamento dos alunos de Ciências Contábeis, viu-se que também 

ele também tem maior representatividade deste grupo no Cluster 1 (24,5%), ficando em 

segundo lugar. Quanto ao objetivo do curso em questão, pode-se dizer que visa:  

“[...] a formação de profissionais com capacidade crítico-analítica para 

entender, interpretar e divulgar os fenômenos que afetam o patrimônio 

das pessoas físicas e jurídicas, agindo de acordo com princípios legais, 

éticos e científicos no cumprimento dessas responsabilidades perante a 

sociedade” (UFRN, 2014).  

 

A partir do fato que acabou de ser mencionado, nota-se que esse curso de graduação 

tem como finalidade, especificamente, formar profissionais para auxiliar empresas e a 

sociedade a compreenderem melhor situações e fenômenos no escopo patrimonial. Na grade 

curricular atual, observou-se que não são ministradas disciplinas de informática ou alguma 

outra que esteja completamente direcionada ao uso de sistemas de informação contábeis, algo 

que poderia despertar os alunos para a necessidade de se proteger os recursos de TI, aumentando 

a utilidade percebida neste grupo de estudantes. É ministrada uma disciplina de “ética geral e 

profissional” no primeiro período do curso, mas ela apresenta um escopo muito generalista 

sobre os conceitos de ética e moral e se restringe apenas a apresentação do código de ética do 

contador. Os dilemas que o profissional poderia enfrentar não são discutidos, visto que tal 

competência iria possibilitar a reflexão acerca de sua conduta no ambiente de trabalho em que 

irá ingressar. 

Ao observar tais dados, nota-se que os participantes do Cluster 1, mais especificamente 

os de direito e ciências contábeis estão inclusos em boa parte dos 37, 85% que declararam não 

possuir intenção em participar das práticas de conscientização e treinamento em segurança que 

viessem a ser realizadas pela universidade (vide gráfico 12). 
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Para os alunos do curso de Administração, no Cluster 1 eles são apenas o 3º curso mais 

representativo. Já no Cluster 2, eles são os mais representativos, correspondendo a 26,1%. A 

maior cooperação deste curso neste grupo se dá pelo fato de que o objetivo desse curso é que 

profissionais egressos tenham um perfil mais generalista, de forma a permitir a gestão 

estratégica em diferentes áreas como financeira, de marketing, recursos humanos e gerencial 

das organizações. Dentre todos os cursos do CCSA, é o único que além de Informática, também 

contempla as disciplinas de Gestão de Sistemas de Informação e Gestão de Tecnologia da 

Informação, algo que pode despertar nos alunos uma maior predisposição em seguir uma 

política por conseguir percebê-la como um aspecto estratégico no ambiente organizacional. 

Os cursos de Pedagogia, Serviço Social e Turismo obtiveram representatividade maior 

no Cluster 2 se comparados a frequência dos mesmos cursos no Cluster 1. Esses cursos apesar 

de formar profissionais com formações específicas para o mercado, têm em comum a 

característica de lidar com competências relacionadas à cooperação e aprendizagem no 

ambiente em que estão inseridos (educação, assistência social e prestação de serviços 

turísticos), o que poderia implicar também em um grau de predisposição maior desse aluno em 

perceber a adesão à Política de Segurança como algo útil para ele e a UFRN. 

Os cursos de biblioteconomia e economia obtiveram equilíbrio na distribuição e 

devido à sub-amostra do estrato ser pequena, não há como fazer inferências sobre a 

representatividade em determinado Cluster. Isso pode ser justificado pelo fato de que no 

processo seletivo da universidade, em ambos os cursos, há o ingresso de apenas uma turma por 

ano, diferentemente dos demais, que recebem novos alunos a cada semestre. 

O estudo foi realizado com alunos do 1º e 2º período dos cursos já mencionados. A 

Tabela 10 mostra a representatividade de alunos por período em cada Cluster. 

Tabela 10: Período do curso por Cluster 

6b. Período 

Número de caso de Cluster Frequência Percentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

1: menos predispostos Válido 

Missing 2 1,1 1,1 1,1 

1 90 47,9 47,9 48,9 

2 96 51,1 51,1 100,0 

Total 188 100,0 100,0 
 

2: mais predispostos Válido 

Missing 1 0,5 0,5 0,5 

1 124 61,1 61,1 61,6 

2 78 38,4 38,4 100,0 

Total 203 100,0 100,0 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Os resultados apontam que, no Cluster 1, há a presença de mais alunos do 2º período. 

No entanto, a diferença é pequena em relação aos alunos do primeiro período, evidenciando um 

equilíbrio no grupo dos que são menos predispostos. No Cluster 2 percebe-se a predominância 

de alunos do 1º período, correspondendo a 61,1% do Cluster 2, de modo a sinalizar que há mais 

alunos do 1º período no grupo dos que têm maior intenção em seguir as políticas de segurança 

da UFRN.  

Mesmo que a técnica de AFE tenha descartado o constructo de comportamento dos 

pares, ainda é possível observar a tabela das médias e medianas desse constructo na Tabela 1 

demonstram medianas denotando alto nível de concordância (4). Nas questões 13 (Eu acredito 

que outros alunos estariam dispostos a cumprir com as políticas de segurança da UFRN) e 14 

(Ao observar meus colegas cumprirem as políticas de segurança da UFRN, eu me sentiria 

estimulado a cumpri-las também). A presença maior de alunos do 1º período entre os que estão 

mais predispostos pode ocorrer em função de existir em função da possibilidade em o aluno 

querer se “mostrar útil” ao ingressar na universidade e, em busca de compreender a cultura 

desse ambiente, acaba manifestando atitudes mais favoráveis para a intenção em seguir regras 

ao observar o comportamento dos colegas e de seus superiores, algo que também é discutido 

por Leach (2003). 

Também se buscou identificar a representatividade nos Clusters por gênero, buscando 

a orientação de homens e mulheres no que se refere ao constructo analisado. A Tabela 11 

apresenta esses resultados.  

Tabela 11: Gênero por Cluster 

04. Qual seu sexo? 

Número de caso de Cluster Frequência Percentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

1: menos 

predispostos 
Válido 

 1 0,5 0,5 0,5 

Feminino 97 51,6 51,6 52,1 

Masculino 90 47,9 47,9 100,0 

Total 188 100,0 100,0 
 

2: mais 

predispostos 
Válido 

 1 0,5 0,5 0,5 

Feminino 113 55,7 55,7 56,2 

Masculino 89 43,8 43,8 100,0 

Total 203 100,0 100,0 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

É perceptível que, no Cluster 1, há um equilíbrio na representatividade do sexo 

feminino (51,6%) e do masculino (47,9). No Cluster 2, há a maior representatividade do sexo 
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feminino, com a presença de 113 indivíduos do sexo feminino e de 89 do sexo masculino. Dessa 

forma, percebe-se que, no grupo dos que tem maior intenção, há efeitos de moderação por 

gênero. No entanto, quando é observada a amostra completa da pesquisa (391), esse efeito tende 

a ser dissipado com o agrave de também haver maior representatividade do sexo feminino no 

Cluster 1. 

Esse efeito de moderação por gênero verificado no grupo dos mais predispostos 

poderia ser mais bem clarificado se houvesse acesso por parte da pesquisadora aos dados 

socioeconômicos das coordenações dos cursos e da COMPERVE. Com eles, seria possível 

confirmar tal efeito ou até mesmo verificar se a presença de mulheres se encontra justificada 

em haver um percentual maior de alunos do gênero feminino nos cursos que obtiveram maior 

representatividade no Cluster 2, ou se a predisposição em função da renda dos respondentes, 

item que não foi contemplado nesta pesquisa. 

A representatividade em cada Cluster também foi comparada pelos estratos de faixa 

etária identificados na amostra. Os resultados são mostrados na Tabela 12.  

Tabela 12: Faixa etária por Cluster 
05. Qual a sua faixa etária? 

Número de caso de Cluster Frequência Percentual Porcentage

m válida 

Porcentagem 

acumulativa 

1: menos 

predispostos 
Válido 

 2 1,1 1,1 1,1 

Até 20 anos 110 58,5 58,5 59,6 

Entre 21 e 25 anos 39 20,7 20,7 80,3 

Entre 26 e 30 anos 17 9,0 9,0 89,4 

Entre 31 e 35 anos 9 4,8 4,8 94,1 

Entre 36 e 40 anos 1 ,5 ,5 94,7 

Mais de 40 anos 10 5,3 5,3 100,0 

Total 188 100,0 100,0  

2: mais 

predispostos 
Válido 

 1 0,5 0,5 0,5 

Até 20 anos 99 48,8 48,8 49,3 

Entre 21 e 25 anos 47 23,2 23,2 72,4 

Entre 26 e 30 anos 25 12,3 12,3 84,7 

Entre 31 e 35 anos 13 6,4 6,4 91,1 

Entre 36 e 40 anos 9 4,4 4,4 95,6 

Mais de 40 anos 9 4,4 4,4 100,0 

Total 203 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Considerando o critério da pesquisa ter sido aplicada com alunos do 1º e 2º período, 

é natural a predominância de alunos com idades até 20 anos e decrescendo a 

representatividade com o aumento da faixa etária. Percebe-se uma leve predominância de 

representatividade dos alunos na faixa até 20 anos no Cluster 1. Nas faixas entre 21 e 25 e 

entre 26 e 30 a representatividade é maior para aqueles que se encontram no Cluster 2. Dessa 

forma, pode se inferir que há um equilíbrio de opiniões por faixa etária, com uma tendência 

de maior intenção à medida que se avança a idade, o que implica em aumento de experiência 
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de vida e situações que seriam desenvolvidos atos de comportamento pró-social, tais como 

o ingresso no mercado de trabalho onde é possível que o funcionário desenvolva habilidades 

de cooperação e trabalho em grupo de forma a contribuírem com a organização/instituição à 

qual fazem parte.. 

A partir do cluster não hierárquico executado nesta seção, pode-se identificar que, 

entre os clusters, há uma maior presença de alunos dos cursos de direito e ciência contábeis 

entre os menos predispostos e dos de administração entre os mais predispostos. Há, também, 

um número maior de alunos com até 20 anos no grupo dos menos predispostos, cuja não 

cooperação também poderia se justificar pela faixa etária. Notou-se também a sugestão de 

um efeito moderador por gênero nas intenções em seguir a política, algo que poderia ensejar 

estudos futuros. 

5.10 Regressão logística binária 

 

A regressão logística foi utilizada com o objetivo de gerar um modelo de previsão 

capaz de diferenciar grupos em níveis de predisposição em seguir políticas de segurança de 

instituições de ensino superior. 

Para Hair et al. (2009), essa técnica de regressão é uma forma especializada de 

regressão formulada para prever e explicar uma variável categórica binária (dois grupos), e não 

uma medida dependente métrica, que ocorre com o uso da regressão múltipla. Basicamente, 

esta técnica foi utilizada para explicar as relações que afetam um aluno em estar mais ou menos 

predisposto a seguir uma política de segurança na UFRN. 

A variável de agrupamento gerada no Cluster k-means é utilizada como variável 

dependente, por ser a variável que distingue dois níveis de predisposição. Os escores fatoriais 

gerados na análise fatorial exploratória atuam como variáveis independentes. Dessa forma, é 

testado um modelo de previsão de predisposição a seguir políticas de segurança baseado na 

percepção dos indivíduos em relação às características que sendo praticadas levam ao 

cumprimento das políticas de segurança.  

Foi utilizado o método stepwise, com o uso de quatro fatores, temos a convergência 

em quatro etapas. Os primeiros referem-se aos passos do cálculo da estatística -2LL, que mostra 

o quanto o modelo se destaca do método do acaso. Os coeficientes de Omnibus na última etapa 

são utilizados para verificar uma taxa de improvement ou melhoria na capacidade preditiva do 

modelo e indica a qualidade dos ajustes realizados. Ao observar os dados da Tabela 13, nota-se 

que o modelo ficou melhor quando foram acrescentados todos os fatores agrupados pela AFE 
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que tiveram comunalidades e cargas fatoriais que atendem aos propósitos da referida técnica, 

proporcionando uma boa qualidade à equação gerada. 

Tabela 13: Testes de coeficientes de modelo Omnibus 
 

Qui-quadrado df Sig. 

Etapa 1 

Etapa 308,345 1 0,000 

Bloco 308,345 1 0,000 

Modelo 308,345 1 0,000 

Etapa 2 

Etapa 19,605 1 0,000 

Bloco 327,950 2 0,000 

Modelo 327,950 2 0,000 

Etapa 3 

Etapa 19,475 1 0,000 

Bloco 347,425 3 0,000 

Modelo 347,425 3 0,000 

Etapa 4 

Etapa 14,081 1 0,000 

Bloco 361,507 4 0,000 

Modelo 361,507 4 0,000 

                               Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Ao observar valores para o qui-quadrado para cada etapa, nota-se que que seus valores 

diminuem nas linhas referentes às etapas e aumentam para o modelo, algo que denota o aumento 

do poder preditivo à medida que outras variáveis com boas cargas fatoriais vão sendo 

acrescentadas. 

Pelo método do acaso, como mostrado na Tabela 14, temos uma porcentagem global 

de 51,9%. Esse resultado se refere à representatividade de indivíduos em cada grupo na amostra. 

O percentual acima de 50%, revela que existem mais indivíduos presentes no grupo dos mais 

predispostos em cumprir as regras preconizadas por uma política de segurança.  

Tabela 14: Tabela de classificação pelo método do acaso a,b 

 Observado Previsto 

 Número de caso de Cluster Porcentagem 

correta  1 2 

Etapa 0 
Número de caso de Cluster 

1 0 188 ,0 

2 0 203 100,0 

Porcentagem global 
  

51,9 

a. A constante está incluída no modelo. 

b. O valor de corte é 0,500 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

O valor de corte adotado para essa classificação é de 0,5. Quem se encontra acima 

desse corte, está classificado no Cluster 2 e, quem está abaixo dele, se encontra no Cluster 1. O 
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uso de classificação pelo método ao acaso nos faz refletir que as técnicas de agrupamento 

adotadas nas sessões anteriores foram pertinentes para separar os grupos em mais e menos 

predispostos, visto que a representatividade se revelou diferente da encontrada na estatística 

descritiva, baseada somente na opinião do respondente. 

O resumo do modelo de regressão logística se apresentado na Tabela 15 revela que a 

estatística de verossimilhança ou -2LL reduziu a partir do final da etapa 1 de 233,12 para 

179,959 na etapa em que os quatro fatores estão presentes a fim de se obter um nível de 

explicação maior. A partir da observação de tais números, podem-se inferir o fator referente à 

eficácia percebida (etapa 1) é o que mais contribui para o modelo, algo que faz sentido 

considerando-se que a predisposição do usuário pode ocorrer de forma mais espontânea quando 

ele percebe que a política é útil para ele e a organização. 

Tabela 15: Resumo do modelo 

Etapa Verossimilhanç

a de log -2 

R quadrado Cox 

& Snell 

R quadrado 

Nagelkerke 

1 233,120a 0,546 0,728 

2 213,515b 0,568 0,757 

3 194,040b 0,589 0,785 

4 179,959b 0,603 0,805 

a. Estimação encerrada no número de iteração 6 porque as 

estimativas de parâmetro mudaram em menos de  0,001. 

b. Estimação encerrada no número de iteração 7 porque as 

estimativas de parâmetro mudaram em menos de  0,001. 

                                 Fonte: dados da pesquisa, 2014. 

Em relação à certeza de detecção (etapa 4), nota-se que ao acrescentá-la, o -2LL para 

o modelo diminui, mas há um aumento nos valores do R quadrado de Cox & Snell e o R 

quadrado Nagelkerke, que passam a indicar um poder de explicação muito bom para o modelo 

gerado pela regressão, sendo respectivamente 60,3% e 80,5%. Para esses índices, são aceitáveis 

valores acima de 0,4. 

O resultado da estatística -2LL no teste de Hosmer e Lemshow apresentado na Tabela 

16 indicam que o improvement foi significante. O modelo também foi significante na etapa 1 e 

na 3. O resultado na etapa 2 indica que o fator 2 (severidade da punição) apresenta uma menor 

significância. Indicando que esse fator é o que menos contribui no modelo de previsão, algo 

que pode ser justificado pela ausência de uma PSI formalizada no ambiente em que a pesquisa 

foi aplicada. Reiterando o que já foi dito na discussão teórica, a PSI é de um documento que 

situa o usuário em relação aos seus papéis, direitos e deveres para com a segurança da 
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informação e prevê as formas de monitoramento bem como as punições aplicadas caso este 

usuário viole as regras preconizadas por essa política. 

 

Tabela 16: Teste de Hosmer e Lemeshow 

Etapa Qui-quadrado df Sig. 

1 8,049 8 0,429 

2 18,875 8 0,016 

3 8,715 8 0,367 

4 10,644 8 0,223 

                                           Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

Os resultados de qualidade de ajustamento e poder de explicação são apresentados na 

Tabela 17 e, a partir deles, observa-se que o modelo na etapa 4 é o que melhor converge. O 

teste de Wald testa a hipótese nula de que o coeficiente logístico é zero. Na etapa 4, temos que 

todos os coeficientes são significantemente diferentes de 0.  

 

Tabela 17: Variáveis na equação 
 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Etapa 1a 
FAC1_1 3,544 0,360 96,762 1 0,000 34,608 

Constante 0,216 0,167 1,681 1 0,195 1,242 

Etapa 2b 

FAC1_1 4,010 0,426 88,607 1 0,000 55,169 

FAC2_1 0,842 0,204 17,062 1 0,000 2,322 

Constante 0,274 0,175 2,445 1 0,118 1,316 

Etapa 3c 

FAC1_1 4,501 0,495 82,828 1 0,000 90,124 

FAC2_1 0,916 0,215 18,174 1 0,000 2,500 

FAC3_1 -0,821 0,197 17,297 1 0,000 0,440 

Constante 0,422 0,190 4,929 1 0,026 1,524 

Etapa 4d 

FAC1_1 4,802 0,531 81,798 1 0,000 121,777 

FAC2_1 0,952 0,227 17,670 1 0,000 2,592 

FAC3_1 -0,841 0,203 17,097 1 0,000 0,431 

FAC4_1 0,773 0,221 12,237 1 0,000 2,165 

Constante 0,413 0,198 4,351 1 0,037 1,511 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

Aprofundando-se nas análises da estatística de Wald, nota-se que ela é maior para o 

fator 1, valor que pode ser atribuído ao maior desvio padrão do fator em relação aos demais. O 

fator 1 também apresenta o maior expoente, indicando que a eficácia percebida apresenta maior 

impacto na desigualdade (para a previsão) na mudança de uma unidade, mantendo as outras 

constantes e corroborando para a maior intenção em estar mais predisposto ao cumprimento de 

uma política. Ao observar o fator 4, nota-se que mantê-lo mesmo com a fragilidade da premissa 
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forte durante a execução da AFE foi uma decisão acertada, pois mesmo apresentando um 

expoente menor, o poder estatístico de explicação do modelo aumenta. 

O fator 3 – comprometimento moral, é o único que apresenta coeficiente logístico (B) 

negativo, uma relação inversa indicando que quanto menor o valor associado ao fator, maior é 

a tendência do indivíduo em fazer parte do grupo dos predispostos a seguir as políticas de 

segurança da UFRN. Portanto, a existência de valores menores nas médias e medianas desse 

fator, hipotetiza-se que de que exista um receio maior por parte dos usuários em serem pegos 

executando comportamentos abusivos no uso dos recursos de TI. 

A tabela de classificação final, exibida na Tabela 18 indica o poder de previsibilidade 

do modelo a partir do número de acertos dos indivíduos em cada grupo. Dessa forma, na etapa 

4 obtemos o maior número de acertos, confirmando os resultados da estatística de Wald, no 

qual considerou todos os fatores significantes. O modelo conseguiu atingir 166 indivíduos no 

Cluster 1 e mais 183 indivíduos no Cluster 2. Isso comprova que o modelo consegue prever 

quais são os menos e os mais predispostos a seguir as políticas de segurança da UFRN com 

88,3% e 90,1%, respectivamente.  

Tabela 18: Tabela de classificaçãoa 

 Observado Previsto 

 Número de caso de Cluster Porcentagem 

correta  1 2 

Etapa 1 
Número de caso de Cluster 

1 163 25 86,7 

2 22 181 89,2 

Porcentagem global 
  

88,0 

Etapa 2 
Número de caso de Cluster 

1 163 25 86,7 

2 23 180 88,7 

Porcentagem global 
  

87,7 

Etapa 3 
Número de caso de Cluster 

1 165 23 87,8 

2 21 182 89,7 

Porcentagem global 
  

88,7 

Etapa 4 
Número de caso de Cluster 

1 166 22 88,3 

2 20 183 90,1 

Porcentagem global 
  

89,3 

a. O valor de corte é ,500 

      Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

Com esses resultados, o modelo tem capacidade de previsão de 89,3%. Levando em 

consideração a tabela de classificação ao acaso, o modelo conseguiu incrementar em 37,4% 

(89,3 – 51,9), se comparado ao poder de explicação antes da execução da regressão, que foi 

exibido na tabela 14, que sinaliza a explicação ao acaso.  
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O uso da técnica de regressão logística binária neste estudo, além de contribuir para 

verificar a capacidade de previsão do modelo proposto, também identificou que a eficácia 

percebida é o fator que mais contribui para essa previsibilidade da intenção em seguir, algo que 

faz muito sentido, considerando-se que na UFRN a Política de Segurança ainda é inexistente, 

dificultando uma maior contribuição dos fatores “certeza de detecção” e “severidade da 

punição”, que costumam estar prescritas nesse tipo de documento. Nos estudos de Herath e Rao 

(2009) e D’Arcy, Hovav e Galletta (2009) verificou-se uma maior contribuição destas variáveis 

porque eles foram realizados com sujeitos que eram empregados em organizações cujo contexto 

eram o de políticas já existentes, fazendo com que as mesmas fossem usadas como meios de 

dissuasão para adesão à estas políticas. 

5.11 Regressão linear múltipla 
 

A análise de regressão linear múltipla é uma técnica estatística que pode ser usada para 

analisar a relação ente uma única variável dependente (critério) e várias variáveis independentes 

(preditoras). O objetivo dessa técnica de análise multivariada é usar as variáveis independentes, 

cujos valores são conhecidos para prever os valores da variável dependente selecionada pelo 

pesquisador (HAIR et al., 2009). 

A regressão foi utilizada no estudo a partir da mensuração das variáveis dependentes, 

que formam o constructo “Intenção de seguir as políticas de segurança da UFRN”. Esse fator é 

formado por variáveis que medem a intenção em níveis, sendo eles a predisposição, o 

cumprimento e a certeza de seguir as políticas de segurança da UFRN (ilustradas na figura 11, 

inserida na seção 4.3), onde cada uma delas será considerada como variável dependente, 

gerando um modelo de regressão distinto. 

Tentar compreender quais fatores influenciam o cumprimento de uma PSI é importante 

para a construção de um instrumento alinhado aos propósitos da organização. Muitas vezes, 

pode existir um documento claro e conciso, mas a adesão dos empregados à política pode não 

atingir o nível desejado porque elas são vistas como meros “guias” em vez de regras rígidas e 

específicas que são formalizadas através das normas. L, o principal propósito de estudar os 

aspectos comportamentais que assegurariam as práticas pertencentes à uma governança de TI, 

em especial a segurança da informação, é fazer com que o empregado demonstre um 

cumprimento com as regras e políticas estabelecidas pela empresa  

Com o uso da análise fatorial exploratória, foram formados quatro fatores que 

sinalizam os aspectos comportamentais de cumprimento de uma política: eficácia percebida, 
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severidade de punição, certeza de detecção e comprometimento moral são representados pelos 

escores fatoriais e passam a atuar como variáveis independentes nos modelos de regressão. 

A análise de regressão foi conduzida pelo método Enter em um primeiro momento e, 

após a definição dos fatores influenciadores da variável dependente, foi conduzido pelo método 

stepwise, que confirma a decisão de manter os quatro fatores. Esses procedimentos evitam a 

multicolinearidade entre os fatores do modelo, que consiste no grau em que um fator pode ser 

explicado por outro fator presente no modelo (HAIR et al.. 2009). Para fins didáticos, todas as 

regressões que serão geradas nesta seção, serão apresentadas em sub-tópicos. 

5.11.1 Regressão de predisposição à Política de Segurança da UFRN 

 

O primeiro nível que contribui para o cumprimento de uma política de segurança está 

na predisposição em seguir a política, que aborda a inclinação em seguir o que ela propõe. 

Dessa forma, é elucidativo listar as hipóteses estatísticas testadas ao longo das 

regressões, ilustrando-as da seguinte forma: 

H1A: A eficácia percebida é associada positivamente com a predisposição em seguir as 

políticas de segurança da UFRN. 

H2A: A severidade de punição é associada positivamente com a predisposição em seguir 

as políticas de segurança da UFRN. 

H3A: O comprometimento moral é associado negativamente com a predisposição em 

seguir as políticas de segurança da UFRN. 

H4A: A certeza de detecção é associada positivamente com a predisposição em seguir as 

políticas de segurança da UFRN.  
 

A partir do teste ANOVA com Sig. 0,000 (exibido na tabela 6) ficou evidenciado que 

os fatores propostos pela teoria influenciam a predisposição. Além disso, o teste Durbin Watson 

confirma a ausência de autocorrelação serial, obtendo valor próximo a 2 (1,90), confirmando a 

adequabilidade e significância estatística do modelo. A observação de tais itens também foi 

realizada nos modelos de regressão que serão exibidos nas sessões 5.8.2 e 5.8.3. Os resultados 

encontrados para a primeira regressão são mostrados na Tabela 19.  
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Tabela 19: Regressão de predisposição à política de segurança da UFRN 

Variável dependente Método 
R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 
Durbin-Watson 

16. Estou predisposto a seguir as políticas 

de segurança que fossem propostas pela 

UFRN. 

Enter  0,501 0,794 1,905 

Variáveis independentes β t Sig. VIF 

Constante  0,790 0,430 1,000 

Eficácia percebida 0,177 4,007 0,000 1,000 

Severidade de punição 0,298 6,764 0,000 1,000 

Comprometimento moral -0,262 -5,949 0,000 1,000 

Certeza de detecção 0,250 5,665 0,000 1,000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A partir dos resultados mostrados, evidencia-se que o poder de explicação do modelo 

é de 50%, indicando que os quatro fatores em conjunto explicam 50% da variabilidade da 

predisposição em seguir as políticas de segurança da UFRN.  

O teste t é o índice de significância dos fatores que atestam o ranking determinado 

pelos coeficientes de regressão. A constante obteve Sig. 0,430, podendo ser descartada da 

equação de regressão.  

Ao observar os resultados desta técnica de análise multivariada, percebe-se que o fator 

que mais influencia a predisposição é a severidade de punição (β = 0,298) apresentando o maior 

coeficiente da regressão. O comprometimento moral (β = -0,262), é o segundo fator que mais 

influencia a predisposição e mostra uma relação inversa, indicando que quanto menor as médias 

das variáveis de comprometimento moral, maior será a predisposição do indivíduo. Tais 

variáveis avaliam se o usuário não vê problema em realizar certas ações que podem ser 

consideradas violações às políticas de segurança da informação. Logo, os respondentes com 

maior predisposição tendem a atribuir avaliações mais baixas na escala de concordância.  

 

5.11.2 Regressão de cumprimento à Política de Segurança da UFRN 

 

A seguir, é testado o modelo com a variável dependente cumprimento das políticas de 

segurança da UFRN. São testadas as hipóteses estatísticas: 

 

H1B: A eficácia percebida é associada positivamente com o cumprimento das políticas 

de segurança da UFRN. 
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H2B: A severidade de punição é associada positivamente com o cumprimento das 

políticas de segurança da UFRN. 

H3B: O comprometimento moral é associado negativamente com o cumprimento das 

políticas de segurança da UFRN. 

H4B: A certeza de detecção é associada positivamente com o cumprimento das políticas 

de segurança da UFRN.  

Tabela 20: Regressão de cumprimento à política de segurança da UFRN 

Variável dependente Método 
R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 
Durbin-Watson 

17. É possível que eu venha a cumprir com 

as políticas de segurança para proteger as 

informações dos sistemas de informação da 

UFRN 

Enter 0,502 0,791 2,043 

Variáveis independentes β t Sig. VIF 

Constante  0,743 0,458 1,000 

Eficácia percebida 0,133 3,031 0,003 1,000 

Severidade de punição 0,363 8,250 0,000 1,000 

Comprometimento moral -0,304 -6,901 0,000 1,000 

Certeza de detecção 0,100 2,273 0,024 1,000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

Ao observar os dados ilustrados na Tabela 20, os resultados se mostram similares à 

primeira regressão, sendo evidenciada a maior influência na variável dependente do fator 

severidade de punição (β = 0,363), e em seguida, a referente ao comprometimento moral (β = -

0,304); podendo-se inferir que tais fatores são os dois maiores direcionadores para o 

cumprimento de uma política de segurança. Novamente, a constante não obteve nível de 

significância adequado (p valor < 0,05) para ser considerada na regressão. A certeza de 

detecção é o fator que menos influencia o cumprimento das políticas de segurança da UFRN. 

Os quatro fatores em conjunto ajudam a explicar o cumprimento em 50%, sendo um poder de 

explicação similar ao da predisposição.  

 

5.11.2 Regressão de certeza em seguir a Política de Segurança da UFRN 

 

Por fim, uma terceira regressão foi conduzida com a variável dependente certeza em 

seguir as políticas de segurança da UFRN. As hipóteses estatísticas testadas no modelo foram: 

 

H1C: A eficácia percebida é associada positivamente com a certeza em seguir as políticas 

de segurança da UFRN. 
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H2C: A severidade de punição é associada positivamente com a certeza em seguir as 

políticas de segurança da UFRN. 

H3C: O comprometimento moral é associado negativamente com a certeza em seguir as 

políticas de segurança da UFRN. 

H4C: A certeza de detecção é associada positivamente com a certeza em seguir as 

políticas de segurança da UFRN.  

 

Tabela 21: Regressão de certeza em seguir às políticas de segurança da UFRN 

Variável dependente Método 
R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 
Durbin-Watson 

18. Estou certo de que vou seguir as 

políticas de segurança da UFRN. 
Enter 0,537 0,822 1,843 

Variáveis independentes β t Sig. VIF 

Constante  0,321 0,748 1,000 

Eficácia percebida 0,255 5,938 0,000 1,000 

Severidade de punição 0,289 6,739 0,000 1,000 

Comprometimento moral -0,323 -7,521 0,000 1,000 

Certeza de detecção 0,186 4,341 0,000 1,000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Os resultados exibidos na Tabela 21 apontam uma diferença dos resultados das 

regressões anteriores. Para a variável dependente “certeza em seguir as políticas de segurança 

da UFRN”, o fator que mais influencia é o comprometimento moral, obtendo coeficiente de 

regressão de -0,323. Algo que faz muito sentido, considerando-se que cumprir promessas e 

assumir posicionamentos favoráveis às intenções em seguir normas são comportamentos 

coerentes com a conduta de quem tem um maior comprometimento moral e também conduzem 

a uma atitude favorável em relação à intenção em seguir as políticas. Esse ponto reforça ainda 

mais o fato constatado de que esse constructo tem um teor bem mais complexo e deve ser 

estudado em profundidade através de técnicas pertencentes à abordagem qualitativa. 

A partir da análise desses coeficientes, também considerando-se as regressões 

anteriores de predisposição e cumprimento, nota-se que a eficácia percebida exibe betas 

menores que o comprometimento moral e a severidade de punição apesar de ter apresentado 

cargas fatoriais altas na análise fatorial. Pode-se justificar esse fato com a não existência de uma 

PSI na instituição pesquisada, visto que a eficácia percebida é um fator que sinaliza a percepção 

dos empregados da utilidade em seguir as normas que acarretaria num incremento ainda maior 

no cumprimento das regras (compliance).  
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O poder de explicação do modelo também foi maior do que nas regressões anteriores, 

chegando a 53%. Significa dizer que os quatro fatores em conjunto explicam 53% da 

variabilidade da certeza em seguir as políticas de segurança de informação da UFRN. 

De modo geral, os quatro fatores impactam nas três variáveis que formam o construto 

“Intenção de seguir as Políticas de segurança da UFRN”. No entanto, o poder de explicação 

está em torno de 50% para cada um dos três modelos, sinaliza que eles devem ser incrementados 

em estudos futuros, a fim de obter maior explicação na variabilidade das variáveis dependentes.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as considerações finais acerca dos fatores que 

influenciam a predisposição em seguir uma Política de Segurança da informação, que foram 

mensurados através da presente pesquisa. As principais conclusões do trabalho estão descritas 

na Seção 6.1 e as contribuições para a pesquisa científica na área de Segurança da informação 

e as implicações práticas constam na Seção 6.2. Além disso, a Seção 6.3 são abordadas as 

limitações do trabalho e sugestões de pesquisas futuras. 

 

6.1 Conclusão 
 

Este estudo analisa o papel das sanções, comprometimento moral e eficácia percebida 

como fatores motivadores sobre os comportamentos na segurança da informação. Embora 

tenham sido considerados somente fatores motivacionais extrínsecos e intrínsecos positivos, 

esse estudo procurou avaliar a influência de vários mecanismos de incentivo na intenção do 

usuário quanto ao cumprimento de uma Política de Segurança da Informação. 

O comportamento seguro do usuário individual em relação ao uso dos recursos de TI 

é um passo extremamente importante para que a organização possa avançar de um estágio de 

não-cumprimento para o da cultura de segurança da informação que é considerado a conduta 

ideal em relação aos níveis de cumprimento da política de segurança, pois as boas práticas já 

fariam parte do comportamento natural do usuário de maneira implícita 

Baseando-se nas inferências realizadas na discussão dos resultados e parágrafos 

anteriores, as hipóteses do estudo que serviram para a construção do modelo de pesquisa se 

encontram destacadas no quadro 8, onde as hipóteses H1 a H4 se referem às hipóteses do estudo 

e as hipóteses H1a,b,c a H3a,b,c 

Quadro 8: Hipóteses do estudo presentes na pesquisa x hipóteses estatísticas das regressões 

H1: A eficácia percebida é associada positivamente com a 

intenção em seguir as políticas de segurança da UFRN. 

Status 

H1A: A eficácia percebida é associada positivamente 

com a predisposição em seguir as políticas de segurança 

da UFRN. 

Suportada 

H1B: A eficácia percebida é associada positivamente 

com o cumprimento das políticas de segurança da 

UFRN. 

Suportada 

H1C: A eficácia percebida é associada positivamente 

com a certeza em seguir as políticas de segurança da 

UFRN. 

Suportada 
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H2: A severidade de punição é associada positivamente com 

a intenção em seguir as políticas de segurança da UFRN 

Status 

H2A: A severidade de punição é associada 

positivamente com a predisposição em seguir as 

políticas de segurança da UFRN. 

Suportada 

H2B: A severidade de punição é associada 

positivamente com o cumprimento das políticas de 

segurança da UFRN. 

Suportada 

H2C: A severidade de punição é associada 

positivamente com a certeza em seguir as políticas de 

segurança da UFRN. 

Suportada 

H3: O comprometimento moral é associado negativamente 

com a intenção em seguir as políticas de segurança da UFRN 

Status 

H3A: O comprometimento moral é associado 

negativamente com a predisposição em seguir as 

políticas de segurança da UFRN. 

Suportada 

H3B: O comprometimento moral é associado 

negativamente com o cumprimento das políticas de 

segurança da UFRN. 

Suportada 

H3C: O comprometimento moral é associado 

negativamente com a certeza em seguir as políticas de 

segurança da UFRN. 

Suportada 

H4: A certeza de detecção é associada positivamente com a 

intenção em seguir as políticas de segurança da UFRN 

Status 

H4A: A certeza de detecção é associada positivamente 

com a predisposição em seguir as políticas de segurança 

da UFRN.  

Suportada 

H4B: A certeza de detecção é associada positivamente 

com o cumprimento das políticas de segurança da 

UFRN.  

Suportada 

H4C: A certeza de detecção é associada positivamente 

com a certeza em seguir as políticas de segurança da 

UFRN.  

Suportada 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

As hipóteses estatísticas referentes à severidade da punição foram suportadas porque 

trata-se de um fator que: possui maior contribuição no poder de explicação na variância 

acumulada aferida pela AFE; influenciar de forma significativa na formação de Clusters 

discriminando os respondentes em dois grupos, revelar o maior coeficiente no modelo da 

regressão múltipla de predisposição à política. Isso significa que essa variável possui efeito 

dissuasor para o cumprimento da PSI na organização pelo usuário.  

As hipóteses estatísticas referentes à certeza de detecção também foram suportadas pois 

deve-se levar em conta que esse é o segundo fator que mais contribui tanto na variância 

acumulada da AFE em termos de explicação do modelo quanto na medição das diferenças de 

opiniões entre grupos no Cluster não-hierárquico. Isso indica que a pessoa se sentirá mais 
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inclinada a seguir uma política ao saber que é monitorada e, por consequência, haver a 

possibilidade de punição em caso de comportamento abusivo. 

As hipóteses que versavam sobre comportamento dos pares e crenças normativas não 

foram suportadas e nem inclusas nas técnicas de análise multivariada. Na primeira, as variáveis 

desse constructo foram retiradas por revelarem baixas comunalidades e cargas fatoriais na AFE. 

Já na segunda, as variáveis apresentaram baixa variabilidade no pré-teste, então optou-se pela 

remoção das questões referentes a esse constructo e elas passaram apenas a fazer parte de um 

diagnóstico de segurança. Como se trata apenas de uma estatística descritiva com perguntas 

dicotômicas, não foram inclusas na Análise Fatorial Exploratória e tampouco pôde-se 

identificar aspectos específicos do comportamento pró-social. 

As hipóteses referentes ao fator eficácia percebida versam acerca da associação positiva 

desse fator no uso da técnica de regressão logística binária, que apresenta maior impacto na 

desigualdade (para a previsão) na mudança de uma unidade, mantendo as outras constantes e 

corroborando para a maior intenção em estar mais predisposto ao cumprimento de uma política. 

As hipóteses referentes ao comprometimento moral foram suportadas e apresentas uma 

relação inversa: os que têm maior comprometimento moral exibiram um maior grau de 

discordância nas variáveis que representam esse constructo, já que elas exibiam cenários de 

violação das regras de segurança. Foi o fator que apresentou maior coeficiente na regressão da 

certeza em seguir as políticas. 

As hipóteses mencionadas acima acabam por interferir na intenção em seguir a uma 

política de segurança. A severidade da punição é a que mais contribui para prever a 

predisposição e o cumprimento da política, enquanto que a certeza é definida pelo 

comprometimento moral. Salienta-se também que ao apresentar  <falar de modelo preditivo> 

6.2 Contribuições para a pesquisa científica e implicações práticas 
 

Do ponto de vista das publicações sobre Segurança da Informação, este trabalho 

representa uma contribuição para o campo de estudo esse tema, já que aborda um enfoque 

social, preenchendo de uma lacuna na literatura. A primeira contribuição desta pesquisa foi 

propor um modelo que permite prever os fatores motivacionais intrínsecos e extrínsecos que 

mais influenciam intenção do usuário em seguir uma Política de Segurança da Informação em 

uma organização.  

Outro ponto é que, diferentemente das pesquisas internacionais, o instrumento foi 

aplicado em uma Instituição de Ensino Superior, um ambiente praticamente inexplorado no 

quesito de estudos comportamentais em periódicos internacionais e que não pode ser ignorado, 
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pois –assim como muitas empresas privadas – ela possui ativos informacionais oriundos de 

atividades referentes a rotinas administrativas, ensino, pesquisa e extensão que também 

precisam ser protegidas. 

Esta pesquisa verificou que a “severidade da punição” tem um efeito direto positivo, 

seguida pela “certeza de detecção” na predisposição do usuário em cumprir regras. No estudo 

de D’Arcy, Hovav e Galletta (2009), a severidade apresentou o mesmo efeito positivo e as 

práticas de monitoramento (certeza de detecção) exercem um efeito indireto em dissuadir o uso 

abusivo através do comprometimento moral. Já na pesquisa de Herath e Rao (2009), a certeza 

de detecção revelou um impacto positivo e a severidade da punição apresentou um efeito 

negativo nas intenções do usuário em cumprir a PSI. Ao que parece, a Teoria da Dissuasão, 

quando aplicada ao contexto do mau uso dos recursos de TI, difere em termos de interpretação 

durante o processo de análise de estudos prévios. 

Como implicações práticas, esse estudo proporciona à UFRN a possibilidade elaborar 

uma PSI que comtemple todos os perfis de usuários (professores, alunos, e servidores) 

existentes na universidade. Os resultados, revelaram grupos com maior e menor predisposição 

em seguir as regras, algo que permitirá o planejamento e execução de ações de conscientização 

e treinamento mais eficiente. 

 

6.3 Limitações e sugestões de pesquisas futuras 
 

As limitações desta pesquisa estão centradas no fato de sua aplicação ter sido feita 

apenas com os alunos do CCSA, algo que – num primeiro momento – acaba por não permitir 

que sejam feitas inferências das informações encontradas nessa amostra para a população (os 

alunos da UFRN), visto que não houve acesso às informações perfil socioeconômico tanto dos 

alunos do centro, como de toda a universidade.  

O fato de ainda não existir uma PSI implementada também pode ser considerado como 

uma limitação e um forte indício para que o fator pertencente ao comportamento dos pares não 

emergisse nesse estudo, algo que poderia identificar outras atitudes pertencentes ao 

comportamento organizacional pró-social se manifestassem a fim de existir o “ambiente de 

objetivos consensuais”.  

No tocante ao instrumento utilizado, nota-se que as variáveis relacionadas à severidade 

da punição, tal como no estudo de Herath e Rao (2009), ainda não estão claras, sendo necessária 

a execução de pesquisas futuras que possam avaliar melhor o papel das punições e sistemas de 

recompensas para que os usuários possam desenvolver comportamentos seguros em relação à 
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segurança da informação. Isso é constatado pelo impacto estar sempre variando de posição no 

ranqueamento de impacto gerado em relação à eficácia percebida nas técnicas de análise 

multivariada utilizadas, considerando-se o fato de que ela é a variável que mais contribui para 

a definição dos grupos na técnica de Cluster não-hierárquico mas esse comportamento não se 

manifesta em todos os modelos de regressão múltipla. 

Quanto à realização de estudos futuros, pretende-se fazer outro estudo com alunos 

veteranos da mesma instituição e parear com os resultados desta pesquisa, que foram obtidos 

com os alunos ingressantes a fim de comparar em quais grupos os fatores motivadores 

extrínsecos e intrínsecos para o cumprimento de normas de segurança ocorre em maior ou 

menor grau. 

É desejável a realização de pesquisas futuras inserindo o perfil socioeconômico do 

entrevistado, visto que além de aumentar o poder estatístico da amostra, também permitiria 

identificar outros fatores, tais como renda e outras informações demográficas que poderiam 

influenciar na intenção do usuário em seguir as regras de segurança. Além disso, deveria ser 

inclusa a representação de cenários que representassem situações de bom e mal-uso 

intencionado dos recursos de TI a fim de investigar a contraditoriedade quanto ao fator referente 

à severidade da punição e esclarecer seu impacto positivo ou negativo no ambiente em que uma 

política de segurança é presente. 

Como estudos futuros, sugere-se estender a aplicação do instrumento em outras IES a 

fim de verificar o comportamento de segurança dos usuários de uma forma mais ampla, 

incluindo servidores, técnicos e/ou funcionários na amostra de estudos futuros para que sejam 

clarificados os fatores de comportamento dos pares e certeza de detecção, cujas não variáveis 

não convergiram de forma plena como preconizado na teoria e possam permitir o incremento 

na explicação dos modelos de regressão linear múltipla. 

Em termos metodológicos, sugere-se que os itens dos questionários façam alusões às 

estórias de abusos cometidos por personagens fictícios para evitar medo de se reportar à 

resposta, já que o respondente estaria projetando suas concepções de comportamento abusivo 

em outra pessoa. 

Outra recomendação está em replicar a pesquisa com usuários que sejam empregados 

de organizações a fim de investigar qual é o contexto brasileiro em relação ao cumprimento de 

normas de segurança e também verificar se os fatores que não deram significantes neste estudo, 

tais como comportamento dos pares e crenças normativas irão emergir. 

Em função da presença maior de mulheres no grupo dos mais predispostos nesse 

estudo, recomenda-se que também sejam realizados estudos que sejam moderados por gênero 

Comentado [LD1]: Falar do poder de explicação da regressão 
logística 
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a fim de verificar se ele também exerce influência na intenção de cumprimento das políticas de 

segurança. 

Ainda em relação aos estudos futuros, durante a pesquisa bibliográfica notou-se que a 

abordagem qualitativa ainda não foi utilizada nas publicações analisadas. Um fator identificado 

nesta pesquisa que poderia ser realizado outros estudos utilizando essa abordagem, é o referente 

ao comprometimento moral que, durante as discussões realizadas na seção de análise de 

resultados, revelou um possuir um grau de complexidade maior do que as variáveis desse estudo 

puderam medir e esta pode ser utilizada como um fator moderador para a maior ou menor 

predisposição em seguir regras.   

Em estudos na área de segurança da informação, se o pesquisador pretende adotar um 

enfoque social, o uso de técnicas qualitativas, tais como a observação participante e grupos 

focais permitem ao pesquisador estudar com profundidade o público pesquisado a fim de 

entender os comportamentos, atitudes e motivações identificadas nos estudos com abordagem 

quantitativa que podem influenciar de forma significativa o cumprimento das regras 

preconizadas em uma Política de Segurança da Informação. 
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Apêndice A – Levantamento de estudos na área de Segurança da Informação 

 

Abrangência Título Publicação Autor/ano Abordagem 

Nacional Windows Registry Fixer (WRF): 

Automação na Criação de Scripts 

para Controle de Permissões do 

Windows através do Samba 

TCC pós-

graduação 

latu sensu 

Oliveira júnior 

(2009) 

Técnica 

Nacional Um estudo de caso sobre a gestão 

da segurança da informação em 

uma organização pública. 

TCC 

graduação 

Gualberto 

(2010) 

Técnica, 

cultura de 

segurança 

Nacional Leis, decretos e normas sobre 

gestão da segurança da 

informação nos órgãos da 

administração pública federal 

Periódico  Araújo (2012) Técnica 

Nacional Fatores que Influenciam na 

Adoção de Práticas de Gestão de 

Segurança da Informação na 

Administração Pública. 

Publicação 

em evento 

Franco e 

Santos Jr, 

(2013) 

Técnica 

Nacional O comportamento do nível de 

maturidade em governança de 

segurança da informação. 

Dissertação Temponi 

(2010) 

Avaliação de 

maturidade 

Nacional Modelo de Avaliação da 

Maturidade da Segurança da 

Informação. 

Periódico Rigon; 

Westphall 

(2013) 

Avaliação de 

maturidade 

Nacional Fatores influenciadores da 

implementação de ações de 

gestão de segurança da 

informação: um estudo com 

executivos e gerentes de 

Tecnologia da Informação das 

empresas do Rio Grande do 

Norte. 

Dissertação Gabbay (2003) Levantament

o de perfil de 

gestores de 

TI 

Nacional Fatores que influenciam a adoção 

de práticas avançadas de gestão 

de segurança da informação: um 

estudo com gestores públicos 

estaduais no Brasil. 

Dissertação Nobre (2009) Levantament

o de perfil de 

gestores de 

TI 

Nacional Ameaças, Controle, Esforço e 

Descontentamento do Usuário 

no Comportamento Seguro 

em Relação à Segurança da 

Informação 

Dissertação Klein (2014) Comportame

nto do 

usuário; 

cultura de 

segurança 

Nacional Adoção de práticas de gestão de 

segurança da informação: um 

estudo com gestores públicos.  

Periódico Nobre, Ramos 

e Nascimento 

(2011). 

Levantament

o de perfil de 

gestores de 

TI, avaliação 
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de 

maturidade 

Nacional Fatores críticos de sucesso para 

elaboração de políticas de 

segurança da informação e 

comunicações no âmbito da 

Administração Pública Federal. 

Monografia Costa (2009) Cultura de 

segurança 

Nacional Impactos dos procedimentos dos 

usuários na segurança da 

informação em ambientes de 

rede de computadores. 

Periódico Quintaneiros; 

Oliveira; 

Mendonça 

(2011). 

Cultura de 

segurança 

Internacional Encouraging information 

security behaviors in 

organizations: Role of penalties, 

pressures and perceived 

effectiveness. 

Periódico Herath, Rao 

(2009) 

Cultura de 

segurança, 

comportame

nto do 

usuário 

Nacional Segurança da informação 

arquivística: o controle de acesso 

em arquivos públicos estaduais.  

Periódico  Sfreddo e 

Flores (2012). 

Controle de 

acesso 

Nacional Segurança da Informação no 

correio eletrônico baseada na 

ISO/IEC 17799: um estudo de 

caso em uma instituição de 

ensino superior com foco em 

treinamento 

Dissertação Cavalcante 

(2003) 

Uso 

adequado de 

e-mail 

Internacional User Awareness of Security 

Countermeasures and Its Impact 

on Information Systems Misuse: 

A Deterrence Approach. 

Periódico D’arcy, Hovav 

e Galletta 

(2009) 

Cultura de 

segurança, 

comportame

nto do 

usuário 

Internacional From culture to disobedience: 

recognizing the varying user 

acceptance of IT security. 

Periódico Furnell, 

Thomson 

(2009) 

Comportame

nto do 

usuário 

Internacional Van. Combating information 

security apathy by encouraging 

prosocial organizational 

behavior. 

Periódico Thomson, 

Nierkek 

(2012)) 

Comportame

nto do 

usuário 

Internacional Employees’ Behavior towards IS 

Security Policy Compliance.  

Evento Pahnila, 

Siponen, e 

Mahmood 

(2007) 

Comportame

nto do 

usuário 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 
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Apêndice B- Modelo do Instrumento de Pesquisa 

 
Caro (a) participante, 

 

Convidamos você a responder esse questionário, que é instrumento de pesquisa para uma Dissertação 

de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

A pesquisa em questão tem como objetivo investigar os motivadores extrínsecos e intrínsecos que 

afetam a predisposição do usuário dos recursos de Tecnologia da Informação (TI) da UFRN em estar em 

conformidade com uma Política de Segurança da Informação. 

Os principais conceitos da temática em questão poderão ser consultados previamente no item 

ESCLARECIMENTOS, que estão no fim deste folheto. 

Para preencher o questionário, você precisará de aproximadamente 10 minutos. Os dados coletados 

serão organizados por grupos de usuários e utilizados somente para fins de análises estatísticas. Reforçamos 

que suas respostas obedecerão ao requisito da confidencialidade e anonimato. A pesquisadora assegura 

respeito aos princípios éticos, sem riscos ou prejuízo para os participantes. 

Sua participação é voluntária. Colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas e agradecemos a 

sua atenção e contribuição! 
 

Larissa Mayara da Silva Damasceno 

Mestranda em Administração 
 

Profa. Dra. Anatália Saraiva Martins Ramos 

Orientadora  

PRIMEIRA PARTE: Predisposição em seguir uma Política de Segurança  
 

Gostaríamos que você se posicionasse quanto ao grau de concordância com a predisposição de seguir uma 

Política de Segurança da Informação. Ao responder cada item, use os números das escalas para indicar 

até que ponto você concorda ou discorda de cada afirmativa. OBS: Alguns itens podem parecer repetidos, 

mas faz parte do método estatístico. 
 

As escalas são: 

1- Discordo totalmente;  

2- Discordo;  

3-  Nem concordo nem discordo (neutro);  

4- Concordo; 

5- Concordo totalmente. 

Item   1 2 3 4 5 

1 

 

Cada estudante poderia fazer sua parte quando se trata de proteger 

os sistemas de informação da UFRN. 
          

2 

 
Se eu seguir a Política de Segurança da UFRN, poderia contribuir 

na proteção os sistemas de informação da universidade. 

     

3 Eu acredito que seguir a Política de Segurança da Informação da 

UFRN poderia ser algo útil para mim. 

     

1 A UFRN deveria punir os alunos que não seguem as orientações 

de Segurança da Informação. 

     

5 

 

A UFRN deveria expulsar os alunos que descumprissem as regras 

de segurança repetidamente. 

     

6 

 

Se eu fosse pego violando as regras de Segurança da Informação 

da UFRN, deveria ser severamente punido. 

     

7 

 

Eu acho que a UFRN tem o dever de monitorar regularmente o 

uso do computador e rede Wi-Fi. 

     

8 

 

Se eu fosse pego violando as políticas de segurança da UFRN, 

certamente eu seria punido. 
     

9 

 

Eu acredito que a UFRN conduz inspeções periódicas para 

detectar o uso de programas não-autorizados em seus 

computadores. 
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10 

 

Se eu receber um e-mail com piadas e gostar, não vejo problema 

em encaminhá-lo pela caixa postal do SIGAA para meus colegas 

de classe. 

     

11 

 

Se eu tivesse a oportunidade de acessar um sistema de 

informação restrito, não vejo problema em utilizar alguma 

informação desse sistema para obter algum benefício pessoal. 

     

12 

 

Se a UFRN não tiver como comprar a licença de um software 

para instalar nos laboratórios de informática, não vejo problema 

em baixar uma cópia pirata caso precisasse usá-lo. 

     

13 

 

Eu acredito que outros alunos estariam dispostos a cumprir com 

as políticas de segurança da UFRN. 

     

14 

 

Ao observar meus colegas cumprirem as políticas de segurança 

da UFRN, eu me sentiria estimulado a cumpri-las também. 
     

15 

  

Eu acho que sofreria pressão dos outros colegas para estar de 

acordo as políticas de segurança. 
     

16 

 
Estou predisposto a seguir as políticas de segurança que fossem 

propostas pela UFRN. 
     

17 

 
É possível que eu venha a cumprir com as políticas de segurança 

para proteger as informações dos sistemas de informação da 

UFRN 

     

18 

 
Estou certo de que vou seguir as políticas de segurança da UFRN.      

 

SEGUNDA PARTE: Diagnóstico da Política de Segurança da Informação na UFRN. 
 

1-A UFRN lhe ofereceu treinamento com a finalidade de esclarecer sobre procedimentos relacionados à 

TI e segurança da informação? 

[  ] Sim  [  ] Não 
 

2-Você já viu algum alerta/aviso da UFRN sobre leis de direitos autorais de software de computador? 

[  ] Sim  [  ] Não 
 

3- Você já viu algum alerta/aviso da UFRN acerca das consequências de modificar os dados do 

computador de forma não autorizada (ex. instalar/desinstalar programas)? 
[  ] Sim  [  ] Não 
 

4-A UFRN já informou aos alunos das consequências do acesso a sistemas de computador que 

eles não são autorizados a usar? 
[  ] Sim  [  ] Não 
 

5-Você tem intenção em participar de atividades propostas pela UFRN com o objetivo de 

incrementar sua conscientização acerca das práticas de segurança? 
[  ] Sim  [  ] Não 
 

6- Para você, quem da UFRN tem mais preocupação em saber que você cumpriria uma Política de 

Segurança da Informação? 

[  ] A direção (Reitoria) 

[  ] O coordenador do curso 

[  ] O chefe da Superintendência de Informática (SInfo) 

[  ] Meus colegas 

 

TERCEIRA PARTE: Perfil do entrevistado 

1-Você é estudante regularmente matriculado na UFRN? 

[  ] Sim  [  ] Não 
 

2- No uso de Recursos de Tecnologia da Informação você se considera... 

[  ] Totalmente leigo(a)   [  ] Novato(a)   [  ] Intermediário (a)   [  ] Expert  
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3- Qual(is) dispositivo(s) você costuma utilizar nas dependências da UFRN com o uso do Wi-Fi ou 

cabo de rede? (pode marcar mais de uma alternativa) 

 Uso 

sempre 

Uso às vezes Uso 

regularmente 

Não 

utilizo 

Smartphone     

Notebook/Netbook     

Computador do laboratório de informática     

Computador da base de pesquisa/projeto 

de extensão 

    

Tablet     

E-reader     
 

4- Qual seu sexo? 

[  ] Feminino   [  ] Masculino 
 

5- Qual a sua faixa etária? 

[  ] Até 20 anos                               [  ] Entre 31 e 35 anos 

[  ] Entre 21 e 25 anos                    [  ] Entre 36 e 40 anos 

[  ] Entre 26 e 30 anos                    [  ] Mais de 40 anos 
 

6 – Qual o seu curso? ________________________ Período:_______________ 
 

7- Qual o nível do curso que você está fazendo?  

[  ]  Graduação   [  ]  Pós-Graduação 

 

ESCLARECIMENTOS 
A Segurança da Informação é um termo amplo que abrange a proteção da informação 

contra mau uso acidental ou intencional por pessoas de fora ou dentro da empresa e/ou 

instituição. E, para assegurá-la, muitas organizações costumam redigir uma Política de 

Segurança da Informação, que deve ser documento resumido e de fácil compreensão, 

onde constam as regras necessárias para manter a segurança da informação, definindo 

as orientações, procedimentos, normas e expectativas dos colaboradores.Essa política 

serve para proteger os sistemas e recursos de TI das organizações. Os Recursos de 

Tecnologia da Informação (TI) da organização são os dados, computadores, 

impressoras, servidores, softwares, redes de internet e/ou intranet. Já os Sistemas de 

Informação (SI) abrangem a aplicação de pessoas, tecnologias e procedimentos para 

resolver problemas de negócio. Qualquer pessoa que faça uso desses recursos e/ou 

sistemas em suas atividades diárias, independente da função que ocupa, é considerada 

um usuário. 
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Apêndice C- Modelo de Pré-teste do Instrumento de Pesquisa 

 

Caro(a) Participante, 

 

Convidamos você a responder esse questionário, que será utilizado como pré-teste do 

instrumento de pesquisa para uma Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

A pesquisa em questão tem como objetivo investigar os motivadores extrínsecos e 

intrínsecos que afetam a predisposição do usuário em estar em conformidade com uma Política 

de Segurança da Informação. 

Para preencher o questionário, você precisará de aproximadamente 10 minutos. Os dados 

coletados serão organizados por grupos de usuários e utilizados somente para fins de análises 

estatísticas. Reforçamos que suas respostas obedecerão ao requisito da confidencialidade e 

anonimato. A pesquisadora assegura respeito aos princípios éticos, sem riscos ou prejuízo para 

os participantes. 

Sua participação é voluntária. Colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas e 

agradecemos a sua atenção e contribuição! 

 
Larissa Mayara da Silva Damasceno 

Mestranda em Administração 
 

Profa. Dra. Anatália Saraiva Martins Ramos 

Orientadora  

 

PRIMEIRA PARTE: Predisposição em seguir uma Política de Segurança  
 

Gostaríamos que você se posicionasse quanto ao grau de concordância com a predisposição de 

seguir uma Política de Segurança da Informação. 

Ao responder cada item, use os números das escalas para indicar até que ponto você concorda ou 

discorda de cada afirmativa. 
 

As escalas são: 

1- Discordo totalmente;  

2- Discordo em grande parte;  

3- Discordo;  

4-  Nem concordo nem discordo (neutro);  

5- Concordo;  

6- Concordo em grande parte;  

7- Concordo totalmente. 
 

Item   1 2 3 4 5 6 7 
1 

EFF1 

Cada estudante poderia fazer sua parte quando se trata de 

proteger os sistemas de informação da UFRN. 
              

2 
EFF2 

Se eu seguir a Política de Segurança da UFRN, poderia 

contribuir na proteção os sistemas de informação da 

universidade. 

       

3 
 

Eu acredito que seguir a Política de Segurança da Informação 

da UFRN poderia ser algo útil para mim. 
       

4 
 

A UFRN deveria punir os alunos que não seguem as 

orientações de Segurança da Informação. 
       

5 

 

A UFRN deveria expulsar os alunos que descumprissem as 

regras de segurança repetidamente. 
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6 
 

Se eu fosse pego violando as regras de Segurança da 

Informação da UFRN, deveria ser severamente punido. 
       

7 
 

Eu acho que a UFRN tem o dever de monitorar regularmente 

o uso do computador e rede Wi-Fi. 
       

8 
 

Se eu fosse pego violando as políticas de segurança da UFRN, 

certamente eu seria punido. 
       

9 

 

Eu acredito que a UFRN conduz inspeções periódicas para 

detectar o uso de programas não-autorizados em seus 

computadores. 

       

10 

 

A UFRN oferece treinamento para ajudar o aluno a 

desenvolver sua conscientização em questões de TI e 

segurança da informação. 

       

11 

 

A UFRN conscientiza os alunos sobre leis de direitos autorais 

de software de computador. 
       

12 

 

AUFRN avisa aos alunos acerca das consequências de 

modificar dados dos computadores de forma não autorizada. 
       

13 

 

A UFRN conscientiza os alunos sobre suas responsabilidades 

com a segurança de computadores. 
       

14 

 

Na UFRN, os alunos são informados das consequências do 

acesso a sistemas de computadores que eles não são 

autorizados a usar. 

       

15 

 

Se eu receber um e-mail com piadas e gostar, não vejo 

problema em encaminhá-lo pela caixa postal do SIGAA para 

meus colegas de classe. 

       

16 

 

Se eu tivesse a oportunidade de acessar um sistema de 

informação restrito, não vejo problema em utilizar alguma 

informação desse sistema para obter algum benefício pessoal. 

       

17 

 

Se a UFRN não tiver como comprar a licença de um software 

para instalar nos laboratórios de informática, eu baixaria uma 

cópia pirata caso precisasse usá-lo. 

       

18 

 

Eu acredito que outros alunos estariam dispostos a cumprir 

com as políticas de segurança da UFRN. 
       

19 

 

Ao observar meus colegas cumprirem as políticas de segurança 

da UFRN, eu me sentiria estimulado a cumpri-las também 
       

20 

      

Eu acho que sofreria pressão dos outros colegas para estar de 

acordo as políticas de segurança. 
       

21 

 

Estou predisposto a seguir as políticas de segurança que 

fossem propostas pela UFRN. 
       

22 

 

É possível que eu venha a cumprir com as políticas de 

segurança para proteger as informações dos sistemas de 

informação da UFRN 

       

23 

 

Estou certo de que vou seguir as políticas de segurança da 

UFRN. 
       

 

SEGUNDA PARTE: Diagnóstico da Política de Segurança da Informação na UFRN. 
 

Item    1 2      2 3      3     4  4 5 6 7 
10 

 

A UFRN oferece treinamento para ajudar o aluno a 

desenvolver sua conscientização em questões de TI e 

segurança da informação. 

       

11 
 

A UFRN conscientiza os alunos sobre leis de direitos autorais 

de software de computador. 
       

12 
 

AUFRN avisa aos alunos acerca das consequências de 

modificar dados dos computadores de forma não autorizada. 
       



146 

 

13 
 

A UFRN conscientiza os alunos sobre suas responsabilidades 

com a segurança de computadores. 
       

14 
 

Na UFRN, os alunos são informados das consequências do 

acesso a sistemas de computadores que eles não são 

autorizados a usar. 

       

 

TERCEIRA PARTE: Perfil do entrevistado 

 

1-Você é estudante regularmente matriculado na UFRN? 

[  ] Sim  [  ] Não 
 

2- No uso de Recursos de Tecnologia da Informação você se considera... 

[  ] Totalmente leigo(a)   [  ] Novato(a)   [  ] Intermediário (a)   [  ] Expert  
 

3- Qual(is) dispositivo(s) você costuma utilizar nas dependências da UFRN com o uso do Wi-

Fi ou cabo de rede? (pode marcar mais de uma alternativa) 

 Sempre Uso às vezes Uso regularmente Não utilizo 

Smartphone     

Notebook/Netbook     

Computador do 

laboratório de 

informática 

    

Computador da base de 

pesquisa/projeto de 

extensão 

    

Tablet     

E-reader     
 

4- Para você, quem da UFRN tem mais preocupação em saber que você cumpriria uma 

Política de Segurança da Informação? 

[  ] A direção (Reitoria) 

[  ] O coordenador do curso 

[  ] O chefe da Superintendência de Informática (SInfo) 

[  ] Meus colegas 
 

5- Qual seu sexo? 

[  ] Feminino   [  ] Masculino 
 

10- Qual a sua faixa etária? 

[  ] Até 20 anos                               [  ] Entre 31 e 35 anos 

[  ] Entre 21 e 25 anos                    [  ] Entre 36 e 40 anos 

[  ] Entre 26 e 30 anos                    [  ] Mais de 40 anos 
 

11 – Qual o seu curso? ________________________ 
 

12- Qual o nível do curso que você está fazendo?  

[  ]  Graduação   [  ]  Pós-Graduação 

 

OPINIÃO SOBRE O PRÉ-TESTE 

01-As questões são de fácil compreensão? Caso não, indicar quais questões apresentam 

dificuldade de compreensão em sua avaliação. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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02-As questões apresentam dupla interpretação? Caso positivo, indicar quais questões 

apresentam dupla interpretação em sua avaliação. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

03-As questões apresentam mais de uma pergunta em um único questionamento? Caso positivo, 

indicar quais questões apresentam mais de uma pergunta em sua avaliação.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

04-A ordem das questões está adequada? Caso não, indicar quais questões apresentam 

dificuldade de compreensão em sua avaliação.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

05-O texto introdutório do questionário está adequado? Caso não, indicar quais pontos não estão 

passíveis de compreensão em sua avaliação.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice D- Histogramas da amostra 
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Apêndice E- Matriz de correlações da AFE 

Correlações 

  

MEDIA
N(Q01
Eff1,2) 

MEDIA
N(Q02
Eff2,2) 

MEDIA
N(Q03
Eff3,2) 

MEDIA
N(Q04
PunSer
v1,2) 

MEDI
AN(Q
05Pu
nServ
2,2) 

MEDI
AN(Q
06Pu
nServ
3,2) 

MEDIA
N(Q07
DetCert

1,2) 

MEDIA
N(Q08
DetCert

2,2) 

MEDIAN(
Q09DetC

ert3,2) 

MEDIA
N(Q10
Mc1,2) 

MEDIA
N(Q11
Mc2,2) 

MEDIA
N(Q12
Mc3,2) 

MEDIA
N(Q13
PeerBe
h1,2) 

MEDIA
N(Q14
PeerBe
h2,2) 

MEDIA
N(Q15
PeerBe
h3,2) 

MEDIAN(Q01Eff1,2) 
1                             

MEDIAN(Q02Eff2,2) 
,477** 1                           

MEDIAN(Q03Eff3,2) 
,228** ,521** 1                         

MEDIAN(Q04PunServ1,2) 
,106* ,083 ,210** 1                       

MEDIAN(Q05PunServ2,2) -,007 -,098 ,043 ,533** 1                     

MEDIAN(Q06PunServ3,2) 
,053 ,040 ,152** ,560** ,577** 1                   

MEDIAN(Q07DetCert1,2) ,159** ,150** ,120* ,285** ,139** ,254** 1                 

MEDIAN(Q08DetCert2,2) ,117* ,076 ,128* ,467** ,336** ,501** ,310** 1               

MEDIAN(Q09DetCert3,2) 
,020 ,066 ,139** ,063 ,027 ,123* ,102* ,267** 1             

MEDIAN(Q10Mc1,2) -,083 -,101* -,042 -,051 ,042 -,092 ,005 ,031 ,042 1           

MEDIAN(Q11Mc2,2) -,174** -,163** -,198** -,129* -,027 -,062 -,068 -,112* ,011 ,333** 1         

MEDIAN(Q12Mc3,2) 
,038 -,051 -,066 -,054 -,091 -,124* -,186** -,082 -,076 ,189** ,262** 1       

MEDIAN(Q13PeerBeh1,2) 
,178** ,154** ,063 ,040 -,046 ,030 ,049 ,156** ,223** ,003 -,010 -,005 1     

MEDIAN(Q14PeerBeh2,2) 
,176** ,281** ,325** ,134** ,048 ,100* ,192** ,288** ,121* -,015 -,112* -,111* ,165** 1   

MEDIAN(Q15PeerBeh3,2) 
,065 ,066 ,114* ,056 ,075 ,078 ,123* ,144** ,125* ,075 ,013 ,057 ,062 ,238** 1 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

 


