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A informação é um dos mais valiosos ativos das empresas, notadamente num

mundo globalizado e altamente competitivo. Neste cenário, percebe-se a existência de duas

forças antagônicas: de um lado encontram-se as empresas que lutam para manter

protegidas suas informações, em especial as consideradas como estratégicas, e de outro,

invasores, que, movidos por diversos fatores – lazer, desafios ou um simples protesto -

objetivam captar e adulterar as informações de outras entidades. Esta dissertação apresenta

os resultados descritivos de uma pesquisa que teve por objetivo identificar quais fatores

influenciam os Executivos e Gerentes de Tecnologia da Informação nas suas percepções

em relação à Segurança de informação. Adicionalmente, o trabalho levantou o perfil das

empresas e dos Executivos e Gerentes de TI do Rio Grande do Norte em relação à

Segurança da informação e aferiu o nível de concordância dos respondentes em relação às

diretrizes da Norma NBR ISO/IEC 17799 (Tecnologia da informação – Código de prática

para a gestão da segurança da informação) na sua dimensão Controle de Acesso. O

estudo foi desenvolvido em cima de um modelo criado para esta pesquisa, o qual

contemplava as seguintes variáveis: origem do capital da empresa, setor de produção,

tamanho do parque de informática instalado, número de empregados que acessam a rede,

freqüência dos ataques sofridos, cargo do respondente, idade, nível de escolaridade,

conhecimento geral de informática e treinamentos específicos em rede. Do ponto de vista

de seus objetivos, a pesquisa foi exploratória e descritiva, e, em relação à forma de
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abordagem, quantiativa. Foi aplicado um formulário junto a 33 Executivos e 33 Gerentes

de TI dentre as 50 empresas do Rio Grande do Norte que apresentaram no ano de 2000 os

maiores volumes de arrecadação de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias.

Após a fase de coleta e tabulação dos dados, foram utilizadas as ferramentas estatísticas de

Análise de Conglomerados e qui-quadrado para a análise dos dados. A pesquisa sugere que

os Executivos e Gerentes de TI das empresas do Rio Grande do Norte possuem baixo nível

de concordância em relação a Norma NBR ISO/IEC 17799.  A pesquisa também

evidenciou que os respondentes têm sua percepção em relação à Segurança da informação

influenciada pelo tamanho do parque instalado e pelo número de ataques sofridos pela

empresa.
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Abstract of Master Thesis presented to UFRN/PEP as fulfillment of requirements to the

degree of Master of Science in Production Engineering

FACTORS INFLUENCING THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION

SECURITY MANAGEMENT – an exploratory and empirical study of Executives

and Chief Information Officers´perceptions.

MAX SIMON GABBAY

June/2003
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Information is one of the most valuable organization’s assets, mainly on a global

and highly competitive world. On this scenery there are two antagonists forces: on one

side, organizations struggle for keeping protected its information, specially those

considered as strategic, on the other side, the invaders, leaded by innumerous reasons  -

such as hobby, challenge or one single protest – with the intention of capturing and

corrupting the information of other organizations. This thesis presents the descriptive

results of one research that had as its main objective to identify which variables influence

the Executives´ and CIOs´ perceptions toward Information Security. In addition, the

research also identified the profile of Rio Grande do Norte’s organizations and its

Executives/CIOs concerning Information Security, computed the level of agreement of the

respondents according to NBR ISO/IEC 17799  (Information technology – Code of

practice for information security management) on its dimension Access Control. The

research was based on a model, which took into account the following variables: origin of

the organization’s capital, sector of production, number of PCs networked, number of

employees with rights to network, number of attacks suffered by the organizations,

respondent´s positions, education level, literacy on Information Technology and specific

training on network. In the goal´s point of view, the research was classified as exploratory

and descriptive, and, in relation of the approach, quantitative. One questionnaire was

applied on 33 Executives and CIOs of the 50 Rio Grande do Norte’s organizations that
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collected the highest taxes of ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias on 2000.

After the data collecting, cluster analysis and chi-square statistical tools were used for data

analysis. The research made clear that the Executives and CIOs of Rio Grande do Norte’s

organizations have low level of agreement concerning the rules of the NBR ISO/IEC

17799. It also made evident that the Executives and CIOs have its perception toward

Information Security influenced by the number of PCs networked and by the number of

attacks suffered by the organizations.
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Capítulo 1

INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos têm proporcionado às empresas maior eficiência e rapidez

na troca de informações e tomadas de decisões. Computadores mais rápidos são lançados

em curto espaço de tempo. A Internet tem permitido a qualquer empresa praticar o

comércio eletrônico, apresentando, a um custo baixíssimo, seus produtos para todas as

pessoas do mundo inteiro (MOREIRA, 2001, p. 4).

AMARAL (2001, p. 3) alerta que esse novo ambiente computacional no qual os

computadores estão ligados em rede tornou-se extremamente complexo, heterogêneo e

distribuído, dificultando o gerenciamento de questões relativas à segurança da informação

nos mesmos.

MOREIRA (2001, p. 4) destaca que agentes ameaçadores aos ambientes

computacionais estão em constante evolução, seja em número ou em forma, e que novos

vírus surgem em um curto espaço de tempo, trazendo riscos às informações das empresas.

Ataques à rede interna das empresas podem quebrar o sigilo de informações confidenciais,

e ter as mesmas divulgadas imediatamente na Internet ou para os concorrentes –

dependendo apenas da decisão do atacante.

As empresas convivem atualmente em um mundo competitivo e altamente

globalizado, no qual a informação vem sendo considerada por muitos como o mais valioso

ativo das empresas. BRODERICK (2001, p. 1) cita que a informação é o recurso mais

crítico no mundo dos negócios, e que as empresas devem gerenciar os riscos associados às

informações como uma prática padrão das suas práticas de negócio.

FONTES (2000, p. 21) comenta que “a informação é um bem da organização, e
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como tal deve ser gerenciado, protegido, possuir regras e políticas de utilização. Na medida

em que a informação está armazenada no ambiente computacional, ela é cada vez mais

necessária para a realização e lucro dos negócios”.

MOREIRA (2001, p. 3) comenta que “a informação vem sendo considerada como

um dos principais ativos para as empresas, e, desta forma, a Segurança da informação vem

se tornando uma real necessidade no dia-a-dia das organizações para proteger seus

segredos de negócio ou suas estratégias comerciais, sendo considerada hoje fator de

sobrevivência e competitividade para as corporações modernas”.

 Mesmo assim, e de modo preocupante, as estatísticas atualizadas demonstram que

a fraude em Informática tornou-se um problema em escala mundial, que tem custado

bilhões de dólares às organizações – bancos, governos, empresas grandes ou pequenas.

Como exemplo, apenas as perdas em 2002 nos Estados Unidos devido a funcionários

insatisfeitos ultrapassram a US$MM 372,00 (CSI, 2002, p. 2). Apenas o vírus I love you,

causou prejuízos estimados em US$MM 8,75 (REGGIANI, 2001, p. 51).

À medida que as empresas tornam-se mais dependentes da Informática, mais

vulneráveis elas ficam à ação dos piratas informatizados, que chegam até mesmo a

comprometer a própria sobrevivência das empresas. No Brasil, essa questão vem

preocupando as empresas, que tem, cada uma a seu modo, adotado práticas para tentar

evitar as invasões, ou ao menos minimizar os prejuízos decorrentes destas invasões.

Neste contexto, torna-se ímpar identificar quais fatores influenciam os Executivos e

Gerentes de TI das empresas nas suas percepções em relação à Segurança de informação,

bem como aferir o nível de concordância dos mesmos em relação às diretrizes da Norma

NBR ISO/IEC 17799  (Tecnologia da informação – Código de prática para a gestão da

segurança da informação) na sua dimensão Controle de Acesso.

1.1 Problematização

Na sua época inicial – a do processamento centralizado - os sistemas

computacionais, software e hardware eram baseados em equipamentos de grande porte,

também conhecidos por mainframes. Neste cenário, a Segurança da Informação sempre foi

um tema tratado com relativa tranqüilidade, pois o processamento centralizado possuía

diversas características que tornavam a segurança desse ambiente um problema quase que

totalmente resolvido (AMARAL, 2001, p.1).
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Para o autor, as características mais marcantes deste ambiente foram as seguintes :

 a segurança lógica e física estava centralizada no CPD – Centro de Processamento de

Dados;

 o back-up era centralizado nos CPDs;

 existiam, em função da centralização, muitas facilidades de controle e gerenciamento;

 havia uma alta confiabilidade no software e no hardware disponíveis para essa

plataforma.

Com o passar do tempo ocorreu a mudança do velho modelo de computador que

atendia a todas as necessidades computacionais de uma organização, por um novo modelo

– o das redes de computadores interconectados.

Além disso, a utilização de sistemas computacionais tornou-se cada vez mais

freqüente nos diversos tipos de ambientes de uma organização. A informatização das

tarefas executadas dentro desses ambientes originou a necessidade de se integrar os

sistemas computacionais de natureza e portes diferentes em redes, como forma de

distribuir suas tarefas e compartilhar os recursos disponíveis.

Neste novo paradigma, a rede é formada por computadores de fabricantes

diferentes, cada vez mais poderosos, com mais funções de acesso a dados, que por sua vez

estão cada vez mais complexos, com modelos mais precisos e formas de armazenamento

mais sofisticadas. Estes computadores freqüentemente utilizam sistemas operacionais

diferentes, com protocolos diferentes em versões distintas, rodando aplicativos sobre base

de dados diferentes. Este novo ambiente proporcionou às organizações uma série de

benefícios, com destaque para o fato de permitir e manter todos os seus funcionários,

parceiros, fornecedores e clientes conectados entre si e com a rede da organização,

melhorando dessa forma, a comunicação entre eles.

O outro lado da moeda é que esse ambiente computacional tornou-se extremamente

heterogêneo, distribuído, e complexo. Devido as características intrínsecas deste ambiente

– distribuido e heterogêneo – surgiram questões relativas à segurança da informação.

SÊMOLA (2001, p. 1) diz que gerir a segurança das informações nos ambientes

heterogêneos é um grande desafio. De fato, é evidente que, quanto mais complexo é o

ambiente computacional, quanto mais recursos são disponibilizados aos usuários, quanto

mais informação é requerida por este usuário, mais difícil se torna garantir a



4

confidencialidade e integridade das informações.

Disponibilizar mecanismos de segurança em ambientes distribuídos é muito

diferente de disponibizá-los em ambientes centralizados, devido à maior abrangência do

primeiro. Contudo, como afirma ALBUQUERQUE (2000, p. 2), aplicação distribuída em

ambientes heterogêneos não tem que ser sinônimo de informações inseguras. Qualquer

organização pode ter um ambiente computacional tão seguro quanto se queira, desde que

se esteja disposto a implantar um bom sistema de segurança.

A segurança da informação exige uma abordagem em nível estratégico plenamente

integrada ao negócio da organização. Sem isso, será sempre uma área com pouca

importância, reativa, passiva, atuando somente quando problemas ocorrerem. Infelizmente,

a tendência de não implantação de procedimentos de segurança até que ocorra algum

problema grave é bastante comum. Uma pesquisa efetuada pela empresa Módulo em 2002

evidenciou que 82% dos entrevistados acreditam que os problemas com a Segurança da

Informação vão aumentar, e dentro deste contexto, 77% das empresas pretendem aumentar

os investimentos em Segurança da Informação em 2003.

Neste contexto, foi elaborada a Norma NBR ISO/IEC 17799 : Tecnologia da

informação – código de prática para a gestão da segurança da informação, a qual

apresenta em seu corpo um conjunto de diretrizes que pode auxiliar as empresas na busca

da melhoria da segurança de suas informações críticas.

Tendo caracterizado o contexto desta pesquisa, a questão que se busca responder é

a seguinte:

Que fatores influenciam os Executivos e Gerentes de TI das empresas com maior
contribuição de ICMS no Rio Grande do Norte nas suas percepções em relação à
Segurança de informação?

 1.2 Objetivos da pesquisa

1.2.1 Objetivo geral

Toda pesquisa deve ter um objetivo determinado para saber o que se vai procurar e

o que se pretende alcançar. O objetivo torna explícito o problema, aumentando os

conhecimentos sobre determinado assunto (MARCONI e LAKATOS, 1999, p. 26).

Neste cenário, o objetivo geral desta pesquisa é identificar quais fatores

influenciam os Executivos e Gerentes de TI das empresas com maior contribuição de
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ICMS no Rio Grande do Norte nas suas percepções em relação à Segurança de

informação.

1.2.2 Objetivos específicos

Os problemas propostos para investigação geralmente o são de maneira bastante

geral. Todavia, para que se possa realizar a pesquisa com a precisão requerida, é necessário

especificá-los. Os objetivos gerais são os pontos de partida, indicam uma direção a seguir,

mas, na maioria dos casos, não possibilitam que se parta para a investigação. Logo,

precisam ser redefinidos, esclarecidos, delimitados. Daí surgem os objetivos específicos da

pesquisa (GIL, 1993, p. 86).

Igualmente pensam SILVA e MENEZES (2001, p. 31) ao mencionarem que “o

objetivo geral é a síntese do que se pretende alcançar, enquanto que os objetivos

específicos explicitarão os detalhes e serão um desdobramento do objetivo geral”.

Os objetivos específicos foram definidos como os seguintes:

 levantar o perfil das empresas do Rio Grande do Norte e de seus Executivos e Gerentes

de TI, em relação às Normas de Segurança da Informação em termos de “origem do

capital da empresa”, “tamanho do parque de informática”, “idade” e “conhecimento

geral de informática”, dentre outras variáveis;

 aferir o nível de concordância dos Executivos e Gerentes de TI em relação às diretrizes

da Norma NBR ISO/IEC 17799  - dimensão Controle de Acesso;

 classificar os respondentes através da análise de agrupamentos, e estudar possíveis

associações entre as variáveis “tamanho do parque de informática”, “idade” e

“conhecimento geral de informática”, dentre outras, e a variável “Nível de

concordância em relação à Norma NBR ISO/IEC 17799 - dimensão Controle de

Acesso”.

1.3 Justificativa do estudo
A pesquisa social visa fornecer respostas tanto a problemas determinados por

interesse intelectuais, quanto por interesse prático. Interessa, pois, na seleção do tema de

estudo, determinar qual a sua relevância em termos científicos e práticos (GIL, 1995, p.

54).

Para SILVA e MENEZES (2001, p. 30), o tema selecionado para estudo deve ser
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justificado pela sua importância em relação a outros temas, e quais vantagens e benefícios

que a pesquisa irá proporcionar.

Neste contexto, GIL (1993, p. 145) cita que a justificativa consiste na apresentação,

de forma clara e sucinta, das razões de ordem teórica e/ou prática que justificam a

realização da pesquisa.

Esta pesquisa se justifica pelos nos seguintes fatos:

 A sociedade atual - bem como as empresas - estão vivendo atualmente uma era  digital,

na qual as informações arquivadas em meio magnético são objetos de cobiça e alvo de

acesso por pessoas não autorizadas.

 Escassez de literatura e trabalhos acadêmicos sobre Segurança de Informação nas

empresas - baseado na Norma NBR ISO/IEC 17799.

 O Brasil possui 2.237.527 hosts instaladose ocupa a 9a posição dentre os demais países

do mundo. Os ataques ataques registrados no Brasil passaram de 3.107 em 1999, para

25.092 em 2002, com um crescimento significativo de 707% em 4 anos (COMITÊ

GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2002).

 O número de vírus existentes no mundo evoluiu de 6.000 (em 1994) para 80.000 (em

2002), com um crescimento de 1.500% no período (REGGIANI, 2001).

 Apesar de inúmeras empresas afirmarem que o assunto Segurança de informação é

importante, esta declaração fica muito distante de ações (FONTES, 2000).

As contribuições esperadas da pesquisa são as seguintes:

 na área social: despertar nas empresas a importância da informação como um dos

ativos mais valiosos da empresa, e conscientizar as mesmas para a necessidade de se

ter uma Política de Segurança de informação adequada aos seus objetivos;

 na área acadêmica: disponibilizar novos conhecimentos na área de gestão de

segurança de informações - baseados na Norma NBR ISO/IEC 17799, bem como de

Estratégia de TI, preenchendo uma lacuna devido a pouca literatura disponível e

reduzido número de trabalhos publicados nesta área no Brasil;

 na área científica: o modelo e o formulário utilizados na coleta de dados desta

pesquisa podem ser aplicados em qualquer outro tipo de empresa, independente de
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porte, pois o estudo foi baseado em uma Norma Nacional NBR ISO/IEC 17799. A

pesquisa pode ser utilizada de forma preditiva no processo de implementação de

práticas de segurança nas empresas, para diagnosticar o estágio de implementação das

ações de segurança, ou para aferir se as ações já implementadas estão em sintonia com

o nível de concordância dos Executivos e Gerentes de TI.

1.4 Delimitação do estudo

Para MARCONI e LAKATOS (1999, p. 29), “a caracterização do problema define

e identifica o assunto em estudo, ou seja, um problema muito abrangente torna a pesquisa

mais complexa. Quando bem delimitado, simplifica e facilita a maneira de conduzir a

investigação“.

Para a realização deste estudo foram selecionadas as 50 empresas que apresentaram

maior contribuição de ICMS no Rio Grande do Norte em 2000. A importância destas

empresas para o Estado é bastante significativa, pois a arrecadação das mesmas – devido

ao seu porte e volume de negócios – corresponde a 61% da arrecadação total do Estado.

Foi utilizado o critério de amostragem tipo intencional, que é o tipo mais comum

de amostragem não-probabilística. Nesta amostragem “o pesquisador não se dirige à

massa, mas àqueles que, segundo seu entender, pela função desempenhada, cargo ocupado,

prestígio social, exercem as funções de líderes de opinião na comunidade” (MARCONI e

LAKATOS, 1999, p. 54).

A metodologia utilizada e as conclusões obtidas nesta pesquisa - mesmo

considerando-se a limitação pelo fato de ser sido o critério de amostragem tipo intencional

- serão úteis para outras organizações, nacionais ou internacionais, que desejem

diagnosticar o estágio de implementação das ações de segurança, ou aferir se as ações já

implementadas estão em sintonia com o nível de importância atribuído pelos seus

executivos.

1.5 Estrutura do trabalho

Este trabalho está dividido em cinco capítulos.

O primeiro capítulo aborda o contexto do estudo, apresenta o problema da

pesquisa, seus objetivos, sua justificativa e delimitações, e os benefícios que um
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estudo desta natureza pode propiciar.

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico do estudo, detalhando os

principais tópicos consolidados na pesquisa bibliográfica relacionados à segurança de

informação, com destaque para a Análise e Gerenciamento de Riscos, as Ameaças e

Vulnerabilidades, a Política de Segurança de Informação, a Segurança Lógica (Controle de

acesso), e os Modelos de Certificação e Avaliação da Segurança da Informação – com

ênfase na Norma NBR ISO/IEC 17799.

O terceiro capítulo relata a classificação metodológica da pesquisa, o seu tipo de

delineamento, os métodos e técnicas utilizadas, a população da pesquisa, a

operacionalização das variáveis, a caracterização das empresas selecionadas, a técnica de

coleta de dados e os procedimentos para a análise dos dados.

O quarto capítulo descreve uma análise dos dados coletados, e apresenta os

resultados da pesquisa.

O quinto capítulo encerra este trabalho, destacando as principais conclusões, as

limitações da pesquisa, bem como recomendações para futuros trabalhos.
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Capítulo 2

REFERENCIAL TEÓRICO

Nesse capítulo estão descritos os vários aspectos do tema Segurança de Redes de

Computadores. Constantemente serão também citadas definições retiradas da Norma NBR

ISO/IEC 17799, ou da RFC 2828 (Request for Coments n.º 2828). As RFCs são

documentos produzidos por professores, doutores e pesquisadores nas diversas áreas de

tecnologia, que descrevem todos os detalhes das implementações dessas tecnologias, tanto

de redes quanto de linguagens, protocolos de comunicações, padrões de funcionamento de

hardware, etc. e podem ser consideradas as definições oficiais das tecnologias existentes. A

RFC 2828 está disponível para consulta pública pela Internet no site

<www.faqs.org/rfcs/rfc2828.html>, e pode ser considerada como um Glossário de

Segurança na Internet.

2.1 Tópicos introdutórios sobre Segurança da Informação

Nesse tópico encontram-se as definições dos temas que estão abordados nos

tópicos subseqüentes: o que são Redes de Computadores, seus objetivos, o crescimento do

seu uso e quais são os princípios básicos da Segurança de Redes de Computadores.

2.1.1 A evolução da Tecnologia de Informação

A construção de uma máquina capaz de executar operações e cálculos

automaticamente é uma idéia bem antiga do homem, o qual, através de inúmeras gerações

consecutivas, vem criando e aperfeiçoando continuamente computadores que executem as

tarefas mais repetitivas.

Um resumo da evolução da Tecnologia da Informação pode ser encontrada nos

estudos de O’BRIEN (2001, p. 43), e resumida como a seguir:

http://www.faqs.org/rfcs/rfc2828.html
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 primeira geração: envolvia computadores enormes utilizando centenas ou milhares de

tubos a vácuo para os seus circuitos de processamento e memória. Esses enormes

computadores geravam enormes quantidades de calor e seus tubos a vácuo tinham de

ser freqüentemente substituídos. Dessa forma, exigiam grande quantidade de energia

elétrica, ar condicionado e manutenção. Os computadores de primeira geração

possuíam memórias principais de apenas alguns milhares de caracteres e velocidades

de processamento de milissegundos. Utilizavam tambores magnéticos ou fitas para

armazenamento secundário e cartões ou fita de papel perfurado como mídia de entrada

e saída.

 segunda geração: utilizava transistores e outros dispositivos semicondutores sólidos

que eram cabeados a painéis de circuitos nos computadores. Os circuitos

transistorizados eram muito menores e muito mais confiáveis, geravam pouco calor,

eram mais baratos e exigiam menos energia elétrica que os tubos a vácuo. Eram

utilizados minúsculos núcleos magnéticos para a memória do computador ou para

armazenamento interno. Muitos computadores de segunda geração tinham capacidades

de memória principal de menos de 100 kilobytes e velocidades de processamento em

microssegundos. Pacotes de disco magnético removível foram introduzidos e a fita

magnética surgiu como principal meio de entrada, saída e armazenamento secundário

para instalações de grandes computadores.

  terceira geração: esta geração assistiu ao desenvolvimento de computadores que

utilizavam circuitos integrados, nos quais milhares de elementos de circuito são

engastados em minúsculos chips de silício. As capacidades de memória principal

aumentaram para vários megabytes e as velocidades de processamento saltaram para

milhares de instruções por segundo, à medida que se tornavam comuns as capacidades

de telecomunicações. Isto possibilitou que os programas de sistemas operacionais

passassem a entrar em uso generalizado e supervisionassem as atividades de muitos

tipos de dispositivos periféricos e processamento de diversos programas ao mesmo

tempo pelos mainframes. A tecnologia do circuito integrado também possibilitou o

desenvolvimento e uso generalizado de pequenos computadores chamados

minicomputadores na terceira geração de computadores.

• quarta geração: esta geração recorreu ao uso de tecnologias LSI (integração de larga
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escala) e VLSI (integração de escala muito larga) que comprimem centenas de milhares

ou milhões de transistores e outros elementos de circuito em cada chip. Isto permitiu o

desenvolvimento de microprocessadores, nos quais todos os circuitos de uma CPU

estão contidos em um único chip com velocidade de processamento de milhões de

instruções por segundo. As capacidades de memória principal, que se estenderam de

alguns megabytes a vários gigabytes, também puderam ser obtidas por chips de

memória que substituíram as memórias de núcleo magnético. Os microcomputadores

que utilizaram CPUs microprocessadoras e uma série de dispositivos periféricos e

pacotes fáceis de usar para formar pequenos sistemas de computador pessoal (PC) ou

redes cliente/servidor de PCs e servidores conectados, são um marco da quarta geração

de computadores, que acelerou o downsizing dos sistemas de computadores.

• quinta geração: ainda se discute se estamos ou não passando para uma quinta geração

de computadores, já que o conceito de gerações pode não mais se adequar às mudanças

contínuas e rápidas nas tecnologias de hardware, software, dados e rede de

computadores. Em todo o caso, porém, podemos estar certos de que o progresso nos

computadores continuará a acelerar-se e de que o desenvolvimento de tecnologias e

aplicações baseadas na internet será uma das maiores forças que dirigirão a

computação no século XXI.

Para BEAL (2001, p. 3), a tecnologia da informação vem atualmente sendo

utilizada com o objetivo de melhorar os processos internos, de reduzir custos, de melhorar

a qualidade e disponibilidade das informações importantes interna e externamente à

organização e agregar valor aos serviços e produtos ofertados por uma organização.

Neste mesmo sentido, a Norma NBR ISO/IEC 17799 (2001, p. 2) destaca que

“confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação podem ser essenciais para

preservar a competitividade, o faturamento, a lucratividade, o atendimento aos requisitos

legais e a imagem da organização no mercado”.

Ainda, STAIR (1998, p. 20) destaca que “na sociedade atual, os sistemas de

informação tem um papel importante nos negócios e na sociedade atual, e que sistemas

eficazes podem ter um impacto enorme na estratégia corporativa e no sucesso

organizacional das empresas”.

Finalizando, O’BRIEN (2001, p. 13) cita que “atualmente a tecnologia da

informação pode apoiar a globalização da empresa por possibilitar as operações
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mundiais das empresas e as alianças entre empreendimentos globais interconectados”.

2.1.2 As Redes de Computadores: seus objetivos e crescimento de uso

A RFC 2828 (2002, p. 25) define Rede de Computadores como sendo “uma

coleção de hosts interligados para troca de dados”. Host é definido pela mesma RFC 2828

(2002, p. 49) como sendo “um computador ligado a uma rede de comunicação que possa

usar os serviços providos pela rede para trocar dados com outros sistemas interligados”. A

definição de rede de computadores é utilizada para sistemas de todos os tamanhos e tipos,

indo desde a complexa internet até a um simples computador pessoal interligado

remotamente como um terminal de outro computador.

Igualmente, TANENBAUM (1997, p. 02) define Rede de Computadores como

“um conjunto de computadores autônomos, interconectados, sendo capazes de trocar

informações. Essa interconexão pode ser feita através de fios de cobre, lasers, microondas,

satélites de comunicação e também por fibras óticas”.

As Redes de Computadores possuem inúmeros objetivos. TANEMBAUM (1997,

p. 05) define os seguintes objetivos da interconexão de computadores:

 compartilhamento de recursos: todos os programas, dados e equipamentos da rede

devem estar disponíveis a todos os usuários, independentemente de sua localização

física. Como exemplo de compartilhamento, pode-se citar a utilização de uma

impressora por vários usuários;

 economia: a substituição gradativa dos antigos mainframes para as redes de

computadores de pequeno porte significou uma redução muito grande nos custos de

manutenção dos sistemas de informação, possibilitando uma verdadeira revolução nos

CPDs. Esse fenômeno ficou conhecido mundialmente como downsizing. Essas redes de

computadores de pequeno porte possibilitam um aumento da capacidade de

processamento à medida que a demanda cresce, ao contrário dos grandes mainframes,

onde a sobrecarga só poderia ser solucionada com a substituição do mesmo por um

mainframe de maior capacidade, a um custo geralmente muito elevado;

 prover um meio de comunicação: as redes de computadores também são um

poderoso meio de comunicação entre pessoas, possibilitando inclusive o trabalho em

conjunto mesmo estando a quilômetros de distância.
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O crescimento da internet no mundo e no Brasil é amplamente comentado como

rápido. A seguir, algumas estatísticas obtidas no Comitê Gestor da Internet no Brasil, que

ilustram esta assertiva. Observa-se que, somente nas últimas 24h do dia 21/fev/2003 foram

registrados 688 domínios novos.
Tabela 2.1 - Estatística de Domínios novos no Brasil
Situação dos Domínios novos Últimas 24 horas Últimos 30 dias

Processados 429 28.467
aguardando pendência 1.000 9.573
domínios efetivados 688 14.558

Fonte: Registro de Domínios para a internet no Brasil, 2003, p. 1.

Deve também ser destacado que, conforme dados do Comitê Gestor da Internet no

Brasil (atualizados até fevereiro/2003), o número de hosts instalados no Brasil é bastante

significativo (2.237.527), com o Brasil ocupando posição de destaque (9a. posição) em

relação aos demais países do mundo, conforme gráfico a seguir.

Figura 2.1 – Gráfico do número de hosts instalados no mundo.
Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2003, p. 1.

Neste contexto, O’BRIEN (2001, p. 12) alerta que as empresas estão se tornando

empreendimentos interconectados, e que a Internet e as redes similares a ela – dentro da

empresa (intranets), entre uma empresa e seus parceiros comerciais (extranets) e outras

redes – têm-se tornado a principal infra-estrutura de tecnologia da informação no apoio às

operações de muitas organizações, sendo isto particularmente evidente nas áreas de

sistemas de comércio eletrônico entre as empresas e seus clientes e fornecedores, e de

sistemas de colaborativos entre equipes de trabalho das empresas.

P E P
N ú m ero  d e  h o sts  (em  m ilh õ es) in s ta lad o s  n o  m u n d o

9,26

3,86

7,11

2,89

2,28
2,68 2,46

2,29
1,98

1,64

2,23

2,99 2,89
2,58 2,56 2,42

Japão Itália Canadá Alemanha Reino Unido Austrália Holanda Brasil

2002 2003

O s E U A é  o  pa ís  com  m a io r núm ero  de  hosts , tendo  ap resen tado  um a 
evo lução  de  106 .182 .291 para  120 .571 .516 no  período  2002  ->  2003 .
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Finalizando, MEDEIROS (2001, p. 2) destaca que “hoje as empresas em rede

dependem cada vez mais da tecnologia da informação para a sua competitividade e

sobrevivência, com a internet sendo cada vez mais utilizada de forma comercial, e o

comércio eletrônico sendo considerado como marco para uma nova economia”.

2.1.3 A evolução da Segurança da Informação

Os aspectos relativos à implantação de uma eficiente Política de Segurança de

Informação vêm evoluindo significativamente ao longo dos anos. Os procedimentos de

segurança de informação têm se alterado bastante desde seus dias iniciais, quando a

segurança física, junto com um conjunto de back-up, compunha os controles de segurança

de informação, sendo que atualmente a segurança de informação é composta de políticas,

padrões, programas de conscientização, estratégias de segurança, etc.

A segurança de informação tem sido grandemente influenciada através dos anos em
inúmeras áreas. O quadro 2.1 ilustra os estudos realizados por SOLMS (1996, p. 282).

Áreas aonde a Segurança de informação vem sendo influenciada

escopo  atualmente a maioria das empresas necessita embarcar no comércio eletrônico e
interligar suas facilidades de tecnologia de informação com seus parceiros. De forma
resumida, o escopo de acesso autorizado aos sistemas de informação evoluiu de dentro da
sala de computação, para dentro dos limites da empresa, e finalmente para fora dos limites
da empresa (através de seus parceiros). No primeiro estágio, a segurança de informação
foi de responsabilidade do pessoal da operação que tiveram de introduzir controles de
segurança físico, garantir que o back-up fosse realizado, etc. No segundo estágio,
controles foram instalados para minimizar as chances das ameaças causarem efeitos
adversos nos serviços das companhias, ou para minimizar os impactos se algo
acontecesse. O objetivo maior é o de garantir confiabilidade nas informações. Com o
advento do comércio eletrônico, as empresas têm necessidade de interligar seus
computadores com os dos parceiros. Todas as empresas desejam ter algum tipo de
garantia das práticas de segurança de informação de seus parceiros de negócios.

responsabilidade  no passado, a segurança da informação ficou limitada a segurança física em sua
extensão. O gerente de operações era o maior responsável, e esta atividade tinha um
orçamento bastante pequeno. Apesar da transferência da computação da área central
(mainframe) para as diversas áreas de negócios, não ocorreu a equivalente alteração no
que concerne a assuntos relativos à segurança. Gerentes de negócio, de uma maneira
geral, não queriam aceitar a responsabilidade pela segurança de informação, e procuraram
deixar esta preocupação aos encargos do gerente de informática. Infelizmente na maioria
das empresas - apesar de a informação ser considerado como o ativo mais precioso de
qualquer organização - a Alta Administração não se envolve com problemas relativos à
segurança de informação. Esta ausência de envolvimento tem sido vista como um dos
maiores empecilhos para a obtenção de uma eficiente Política de Segurança de
informação nas empresas.

Quadro 2.1 – Áreas aonde a segurança de informação vem sendo influenciada
Fonte: SOLMS, 1996, p. 281-288
Nota: adaptado pelo autor em 2003.
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SÊMOLA (2002, p. 2), na sua pesquisa intitulada “2002: Perspectivas para a

Segurança da Informação no Brasil” listou suas previsões para o ano de 2002 conforme

detalhado na tabela 2.2.

Tabela 2.2 – Previsões para a Segurança da informação no Brasil

Seq                Descrição das previsões para 2003

1  independentemente do porte do negócio, faturamento anual, abrangência geográfica, natureza
do trabalho e característica física, tecnológica e humana, todos estarão mais preocupados e
dispostos a pensar e reagir a questões de segurança de informações. Os investimentos em segurança
tenderão a ser proporcionais e relativos aos de tecnologia da informação.

2  a segurança deixará de ser percebida como despesa - outrora com poucas chances de ser
justificada - e passará a ser viabilizada por análises e estudos do ROI – Retorno sobre o
Investimento, que serão considerados e valorizados pelos sócios, investidores e pelo próprio
mercado.

3  a complexidade crescente dos processos de negócio, a heterogeneidade de tecnologias, o alto
grau de conectividade e compartilhamento de informações, e ainda os novos planos de negócio da
empresa serão fatores ainda mais relevantes para a gestão do Security Officer.

4  a competitividade do mercado, mais visível nos segmentos financeiro, telecomunicações e
energia fará com que as empresas não gastem seus esforços em atividades que não fazem parte de
seu core business, ou seja, estarão organizando melhor sua área de segurança sob o ponto de vista
de gestão, mas contarão com apoio externo de empresas especializadas que possam servir de
retaguarda.

5  muitas empresas ainda não estarão preparadas financeiramente – principalmente as de pequeno
e médio portes – para suportar e fomentar planos completos de segurança.

6  A norma ISO 17799 será a verdadeira bússola do setor de segurança da informação, devendo
orientar o desenvolvimento e a adequação dos serviços oferecidos por empresas especializadas.

Fonte: SÊMOLA, 2002, p. 2.

Apesar dos sinais alarmantes dos prejuízos que as empresas vêm tendo com

invasões, e da cada vez maior importância que a informação vem tendo no mundo dos

negócios, estudos de FONTES (2000, p.23) demonstram que, “apesar de inúmeras

empresas afirmarem que o assunto segurança de informação é importante, esta declaração

fica muito distante de ações práticas que permitam uma efetiva proteção do recurso

informação”.

Neste mesmo estudo, FONTES (2000, p.23) destaca as principais crenças que

fazem com que as pessoas não dêem o devido valor ao tema segurança de informação,

conforme quadro 2.2.
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As crenças Como ocorre na realidade

“nunca vai acontecer um desastre com
a organização”

• o correto não é afirmar qual é a probabilidade de ocorrência
de um acidente, mas possuir um detalhado plano de ações.

“não vai ser preciso mais nada, pois foi
contratado o software XYZ”

• o processo de segurança é muito mais do que um produto, e
exige planejamento e comprometimento dos usuários.

“segurança de informação é coisa para
grandes empresas”

• na realidade, proteger a informação é uma obrigação de
toda organização, independentemente de seu tamanho. O que
difere são os recursos envolvidos.

“não é preciso controlar o acesso à
informação”

• cada usuário deve ter acesso somente às informações que
necessita para o desempenho de suas funções profissionais e
que foram autorizadas para o seu uso.

“todos os usuários são honestos” • pessoas honestas também erram. Devem ser considerados
os erros não-intencionais que são bastantes representativos.

“a empresa vai gastar dinheiro” • não se trata de gastar, mas de investir recursos na atividade
de segurança de informações de uma maneira profissional.

“o pessoal de informática resolve tudo” • o processo de segurança de informação deve estar
internalizado em todos os funcionários.

 Quadro 2.2 - Crenças relativas à utilização da informática.
Fonte: FONTES, 2000, p. 23.
Nota: adaptado pelo autor em 2003.

Fazer previsões sobre o que acontecerá no futuro nunca foi tarefa fácil. Como

exemplo, GEHRINGER (2001, p. 2) comenta uma matéria publicada pela Revista

Realidade publicada em março de 1969. Nessa matéria, foram publicadas diversas

previsões efetuadas por especialistas da época, prevendo como seria o mundo há 30 anos,

ou seja, em 1999. Naquele momento e cenário foram feitas as seguintes previsões:

 São Paulo e Rio de Janeiro e Santos serão uma única megalópole, Riaulo, com 25

milhões de pessoas;

 uma viagem do Brasil aos Estado Unidos será feita em 15 minutos por um foguete

transcontinental que carregará 2 mil passageiros;

 as refeições serão a base de pílulas, o que eliminará problemas digestivos;

 nove luas artificiais transformarão a noite em dia;

 diversas outras previsões, totalizando 18 previsões.

Um diretor de planejamento estratégico chamaria hoje de “desastrosas” as

previsões de 1969. Mas, algumas das previsões se tornaram verdadeiras, como as abaixo

listadas:

 ter um computador em casa será tão comum quanto ter um telefone. E operar o
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computador será tão fácil quanto jogar baralho (o microcomputador surgiu em 1976);

 os computadores permitirão que jovens tenham acesso a bibliotecas (a internet se

popularizou em 1994);

 será possível construir um coração artificial (já existem inúmeros, em fase de

aperfeiçoamento).

O autor conclui que, “das 18 previsões, ocorreram apenas 3 acertos, o que

evidencia a dificuldade de se acertar nas previsões”.

Mesmo assim, com inúmeras variáveis envolvidas, empresas especializadas em

segurança costumam fazer suas previsões. Como exemplo, listamos a seguir algumas

tendências para o ano de 2002 efetuadas pela empresa Módulo:

 os investimentos em segurança e continuidade do negócios serão considerados

prioritários;

 os Planos de Continuidade de Negócios estarão em alta, impulsionados pelo atentado

terrorista contra os EUA ocorrido em setembro/2001;

 ocorrerá maior conscientização dos Executivos com a segurança;

 haverá um aumento do número de uso de firewall pessoais;

 ocorrerá aumento significativo de uso de acesso remoto às redes corporativas via

notebooks e palmtops, gerando grandes perspectivas para o mercado de segurança da

informação;

 a terceirização da segurança da informação será uma boa saída para as empresas que

não querem se desviar do objetivo central dos seus negócios;

 ocorrerá crescimento no número de vírus e do poder de devastação das pragas virtuais;

 haverá crescimento no número de ataques a roteadores, ocasionando paralisações na

internet.

Outro autor, MIELLI (2002, p. 2), aposta no crescimento do uso de dispositivos

biométricos nos próximos anos, devido ao barateamento da tecnologia, da maior

segurança, e do acesso rápido e descomplicado à informação.
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2.1.4 A informação como estratégica competitiva

A importância da informação como estratégia competitiva vem sendo estudada por

inúmeros pesquisadores. Atualmente os parceiros das empresas necessitam interligar seus

computadores por necessidades de negócios, mas desejam primeiramente receber algum

tipo de prova que o outro parceiro tem garantido um adequado nível de segurança de

informação.

Este pensamento é defendido por SOLMS (1996, p. 281), que cita que “a segurança

de informação está se movendo muito rapidamente para um estágio, onde assegurar um

determinado nível de segurança para os parceiros pode ajudar as empresas a ganhar novos

contratos. Por outro lado, um nível inadequado de segurança de informação pode contribuir

para a perda de parceiros de negócios”.

Para STAIR (1998, p. 42), as organizações usam sistemas de informação para

darem apoio às suas metas. Ele destaca que “o uso bem sucedido de sistemas de

informação pode permitir às organizações a aumentarem os seus lucros, a reduzirem seus

custos ou poderem oferecer vantagem competitiva. A vantagem competitiva é um

benefício importante e de longo prazo para uma empresa, tendo em vista os ambientes

competitivos do mundo globalizado”.

A importância da segurança da informação é assunto crescente considerado como

estratégico em diversas empresas. Como exemplo, no site do Banco do Brasil

(www.bancodobrasil.com.br) está explicitado como itens de sua política de privacidade

que “o Banco do Brasil garante a proteção da privacidade e a segurança das informações

pessoais a todos aqueles que visitam o seu portal”  e que “as informações pessoais dos

clientes serão guardadas de acordo com padrões rígidos de confidencialidade e segurança e

não serão repassados a terceiros, exceto se expressamente autorizado pelo cliente ou por

força de lei”.

Para PARKER (1997, p. 572), as seguintes informações devem ser consideradas

como estratégicas para os negócios, requerendo atenção especial contra perdas:

 informações proprietárias sensitivas de mercado – as ameaças para este tipo de

informação são oriundas de comerciantes e jornalistas de concorrentes de negócios.

Estas entidades estão particularmente interessadas nos planos

http://www.bancodobrasil.com.br/
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de fabricação de novos produtos, nos volumes de negócios, e nas identidades dos

consumidores. A segurança neste contexto está focada em confidencialidade. Até

mesmo empresas que tem seus negócios fortemente dependente da segurança de

informação são freqüentemente responsáveis por imprudentes revelações.

 informações financeiras – a perda de integridade e autenticidade de informações

financeiras é usualmente mais séria do que a perda da confidencialidade, pois as

empresas estão cada vez mais sendo exigidas a relatar mais abertamente inúmeras

informações financeiras para órgãos governamentais, acionistas e público em geral.

 sigilo empresarial – inúmeras empresas tem sigilos empresariais que são essenciais

para seu sucesso. Como exemplo, citamos a fórmula da Coca-Cola, alvo de ambição

pelos seus concorrentes. Roubo de fórmulas secretas é considerado um crime Federal

em diversos países. Desta forma, uma precaução recomendável é criar conscientização

de segurança e de ética entre os detentores de informações críticas das empresas.

 informações sobre recursos humanos – arquivos contendo informações sobre

pessoal, empresas contratadas, recrutamento, folha de pagamento, pensão e saúde

devem ser rigorosamente protegidas e preservadas. Atualmente a maioria das empresas

está disponibilizando com maior intensidade os dados de cada empregado, para que os

próprios empregados efetuem a devida atualização. Esta prática provavelmente cresce a

integridade e autenticidade dos dados, mas também cresce a probabilidade de perda de

confidencialidade.

 informações sobre os consumidores – algumas empresas necessitam de informações

críticas sobre os negócios de seus consumidores quando os produtos das empresas são

utilizados como matéria-prima para a fabricação dos produtos dos consumidores.

A importância estratégica da informação como vantagem competitiva, aliada a

crescente necessidade de se proteger informações, fez com que aumentasse em todo o

mundo a procura por profissionais especializados em segurança de informação. Conforme

cita WILDE (1997, p. 91), “um número crescente de empresas está criando cargos formais

de segurança de informações e programas para proteger suas informações contra as

vulnerabilidades da internet”. O autor ainda destaca que “a expectativa de número de

técnicos em segurança de informação contratados por organizações, agencias

governamentais, e instituições educacionais deve crescer em média 18% no ano de 2002.

Este percentual varia com o ramo de atividade da empresa, variando desde 9% para as
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empresas da área de saúde, chegando a 40% para as empresas da área financeira e 50%

para empresas que atuam na área de computação e telecomunicação”.

Finalizando, AUSTIN (1998, p. 4) ressalta que “a segurança de informação é um

habilitador de negócios que permite às empresas conduzirem seus negócios de forma

eletrônica e confiável”. O autor destaca que a segurança da informação é atualmente vista

como uma medida da competência da corporação, e que os acionistas atualmente têm a

expectativa da proteção das informações de seus ativos de uma forma tão rígida quanto o

controle financeiro dos mesmos ativos.

2.2 Princípios da Segurança da Informação

A San Francisco State University (1991, p. 2) define o propósito da Segurança de

Computadores como sendo a proteção do local onde está o computador, seu hardware,

software e dados nele armazenados. A responsabilidade desta tarefa deve ser

compartilhada por todos os usuários que utilizam a rede de computadores. Segundo esta

universidade, a segurança perfeita é algo inatingível. Assim sendo, a meta da segurança de

informação é prevenir ou reduzir a probabilidade de dano ao hardware, software e aos

dados. Esses danos podem ser provenientes de mau uso, dano acidental ou proposital,

vandalismo, invasão intencional, fraude e sabotagem, bem como desastres por fogo, água,

terremotos e furacões.

Para o CIT (2000, p. 3), a segurança de computadores serve para “proteger contra

invasores externos que estejam com a intenção de penetrar nos sistemas para roubar

informações sensíveis, e que existem inúmeros outros perigos imediatos – tais como

partilhar com amigos a password ou deixar de fazer back-up de um disco importante – que

são mais prováveis de causar problemas no dia-a-dia”.

Segundo a NBR ISO/IEC 17799 (2001, p. 2), a segurança da informação é

caracterizada pela preservação de:

 confidencialidade: garantia de que a informação é acessível somente por pessoas

autorizadas a terem acesso;

 integridade: salvaguarda da exatidão e completeza da informação e dos métodos de

processamento;
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 disponibilidade: garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à

informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário.

Em consonância com a NBR ISO/IEC 17799, MOREIRA (2001, p. 9) cita que o

objetivo da segurança da informação é a busca da disponibilidade, confidencialidade e

integridade dos seus recursos e da própria informação. A disponibilidade dos recursos

consiste em disponibilizar os sistemas e informações para a pessoa certa e no momento

certo em que ela precisar. A integridade consiste em proteger a informação contra qualquer

tipo de alteração sem a autorização explícita do autor da mesma.

Em relação à integridade, o mesmo autor cita que a perda de integridade pode ser

intencional ou não. Quando uma empresa perde uma informação, além do valor desta, a

empresa deverá levar em conta o custo de sua recriação, substituição ou até mesmo de sua

restauração. Independente da forma ou motivo surge a questão: qual o custo financeiro

para recuperar ou reconstruir os dados alterados?

Em relação a confidencialidade, ainda MOREIRA (2001, p. 10) define como sendo

“a propriedade que visa manter o sigilo, o segredo ou a privacidade das informações

evitando que pessoas, entidades ou programas não-autorizados tenham acesso às mesmas”.

A perda de confidencialidade existe quando pessoas não-autorizadas obtém acessos às

informações confidenciais e passam a revelar a terceiros.

COX (2001, p. 1) salienta que, a despeito da segurança de dados ser um campo

bastante complexo com inúmeros componentes, os aspectos gerais listados no quadro 2.3

são válidos para qualquer tipo da função de segurança de dados.

Função Características
prevenção

(evitar intrusões e
danos correlatos)

 proteção de hardware: normalmente chamado de segurança física, é de vital
importância. Negando acessos físicos não-autorizados a infra-estrutura da rede,
previne-se de possíveis roubos de dados, desligamento de equipamentos e demais
danos possíveis quando se está fisicamente no local.

 proteção de arquivos e dados: providenciado por autenticação, controle de acesso e
software antivírus atualizado. No processo de autenticação, é verificado se quem está
pedindo acesso é realmente quem diz ser. No processo de controle de acesso, só são
disponibilizadas as transações realmente pertinentes a essa pessoa.

 proteção do perímetro da rede: ferramentas firewall cuidam desse aspecto,
mantendo a rede protegida contra invasões de usuários não autorizados.
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detecção
(ter o sistema em

condições de
tentar evitar as

invasões quando
elas ocorrem)

 alertas: sistemas de detecção de intrusos (IDS - Intrusion Detection System) podem
avisar os administradores e responsáveis pela segurança da rede a qualquer sinal de
invasão ou mudança suspeita no comportamento da rede que pareça um padrão de
ataque ou mude o comportamento normal da rede.

 auditoria: periodicamente deve-se analisar os componentes críticos do sistema a
procura de mudanças suspeitas. Esse processo pode ser realizado por ferramentas que
procuram, por exemplo, modificações no tamanho nos arquivos de senhas, usuários
com inatividade longa, etc.

recuperação
(ter a habilidade

de recuperar
qualquer prejuízo
causado por uma

invasão)

 cópia de segurança dos dados (back-up): manter completo, atualizado e testado,
back-up dos dados em meio diferente e separado dos servidores.

 aplicação para realizar o back-up: ferramentas que proporcionem recuperação rápida
dos dados do back-up.

 back-up do hardware: a compra ou utilização de back-up de hardware podem ser
justificados levando-se em conta o custo de uma parada do sistema e a importância da
informática para a organização.

Quadro 2.3 - Aspectos gerais da função segurança de dados
Fonte: COX, 2003, p. 1-4.

GIL (1995, p. 33) cita ser sempre importante destacar os seguintes aspectos de

segurança:

 a segurança da informação é responsabilidade de todos os profissionais da empresa;

 a análise de segurança em informática implica correlacionar as medidas de segurança

com as ameaças e situações de insegurança em cada local físico que compõe o

ambiente de informática;

 é imprescindível se obter a participação e a cumplicidade de todas as áreas, para a

busca de consenso quanto à autenticidade do Plano de Segurança e Contingência,

garantindo desta forma o comprometimento de todos;

 a insegurança ocorrida em uma área produtiva pode ocorrer em outras áreas

empresariais.

SZUBA (1998, p. 7) alerta:

“... a finalidade da segurança de sistemas não é colocar todos os
dados confidenciais da organização em um sistema impenetrável,
de tal forma que até mesmo os usuários autorizados tenham
dificuldade de acessá-los. A real finalidade da segurança da
informação é proteger as informações e os sistemas sem
desnecessariamente limitar sua utilidade. Os sistemas não devem
ser tão seguros de tal forma que os usuários autorizados não
possam acessar os dados necessários para a execução de suas
tarefas: afinal de contas, o único propósito para manter as
informações em ambientes seguros, é a plena utilização pelos
usuários autorizados”.
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Finalizando, a empresa BR DATA Network Security (2003, p. 2) detalha os

objetivos da segurança da informação como a seguir:

 manter a confiança de clientes, parceiros e acionistas da organização;

 proteger a confidencialidade, integridade e a disponibilidade das informações da

organização;

 evitar responsabilizações por ações ilegais ou maliciosas cometidas através dos

sistemas da organização;

 evitar fraudes;

 evitar incidentes custosos ou que causem interrupção nos negócios da empresa;

• evitar abusos na utilização dos recursos de informação disponibilizados pela

organização.

2.3 Ameaças à Segurança da Informação

A RFC 2828 (2002, p. 101) define ameaça como sendo “um potencial para

violação da segurança, o qual existe quando se tem uma circunstância, capacidade, ação,

ou evento, que pode quebrar a segurança e causar prejuízos”.

No artigo intitulado “Guia de Referência Sobre Ataques via Internet”, publicado

pela FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS BANCOS (2002, p. 12), as ameaças são definidas

como sendo “causas potenciais de incidentes não esperados, os quais talvez resultem em

danos para os ativos da organização. Para que possam efetivamente causar danos aos ativos

da organização, as ameaças necessitam explorar vulnerabilidades de sistemas, aplicações,

serviços ou políticas e procedimentos”.

Em seus estudos, MOREIRA (2001, p. 39) cita que as ameaças são

fatores/ocorrências que podem violar sistemas e causar incidentes de segurança, e, dessa

forma, danos ao negócio da empresa. O autor complementa seu raciocínio citando que

“todos os ambientes computacionais são vulneráveis a incidentes de segurança e, portanto,

à ação de ameaças, alguns com maior, outros com menor probabilidade de ocorrência,

devido ao grau de eficiência das medidas de segurança implementadas”.

Independentemente das medidas de segurança adotadas pela empresa, as ameaças

existem tanto no ambiente externo quanto no ambiente interno, sendo fundamental
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entendê-las para que seja possível propor medidas de segurança voltadas a eliminar a causa

do problema. As ameaças internas são igualmente prejudiciais para os negócios da

empresa, podendo ser desde um procedimento inadequado de um funcionário, até uma

ação intencional, com o intuito de interromper a execução de um processamento em

determinado sistema. Alguns exemplos de ameaças internas são a contaminação por vírus

de computador, funcionários mal treinados para utilização de sistemas críticos, pirataria de

software, fraude cometida por funcionários, roubo de informações e erros humanos.

MOREIRA (2001, p. 41) estratifica as ameaças segundo a classificação a seguir:

 intencionais – são as que variam desde o uso de técnicas e ferramentas simples até os

ataques mais sofisticados;

 acidentais – são as que não estão associadas à intenção premeditada, ou seja, ocorrem

por mero desconhecimento, falta de treinamento, falta de atenção e outras formas nesta

mesma linha;

 passivas – são as que, quando realizadas, não resultam em qualquer modificação nas

informações contidas em um sistema, em sua operação ou em seu estado;

 ativas – são as que envolvem a alteração da informação ou modificações em seu estado

ou operação.

Segundo a SCUA – Segurança e Gestão de TI (2003, p. 1), as ameaças podem ser

estratificadas segundo a seguinte classificação:

• internas: geralmente os responsáveis por danos causados internamente são

funcionários insatisfeitos, que querem prejudicar o desenvolvimento do trabalho ou

tirar vantagens financeiras. Outros responsáveis são prestadores de serviços e

funcionários terceirizados. Como exemplo de ameaças internas destacam-se o roubo de

informação, a alteração ou destruição de informações, os danos físicos a hardware e

alteração de configurações e danos lógicos à rede.

 externas: ameaças externas são aquelas causadas por indivíduos que não pertencem a

organização e/ou que estão efetuando ataques remotamente.

Seus objetivos variam desde indisponibilizar serviços ou máquinas até a roubar

informações sigilosas.

A empresa Módulo efetua anualmente uma Pesquisa Nacional de Segurança da
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Informação. No ano de 2002, esta pesquisa foi efetivada a partir de uma amostra de 547

formulários presenciais coletados entre março e agosto de 2002 junto a profissionais

ligados à área de tecnologia e segurança da informação de diversos segmentos de negócios,

correspondendo a mais de 30% das 1000 maiores empresas brasileiras. As principais

ameaças identificadas estão detalhadas na tabela 2.3.

Tabela 2.3 - Principais ameaças à Segurança de Informação (em %)

Principais ameaças 1998 1999 2000  2001     2002

funcionário insatisfeito

vírus

hackers

uso de notebooks

vazamento de informações

61

79

36

23

52

55

29

20

21

42

75

44

27

33

 53          64

 42          55

 36          36

 33          36

 30          48

Fonte: Empresa Módulo, 2002, p. 3.
Nota: adaptado pelo autor em 2003.

Um grande dificultador para minimizar as ameaças nas grandes empresas está

relacionado ao problema da cultura existente nas mesmas. Existe uma grande preocupação

em, uma vez detectada a ameaça, solucioná-la de forma prioritária antes que a mesma gere

um incidente, sem focar esforços em resolver as causas que a originaram.

A seguir, efetuaremos breve estudo sobre algumas das principais ameaças

encontradas nas pesquisas brasileiras, iniciando pela ameaça funcionários insatisfeitos.

Inúmeros são os casos disponíveis nos meios de comunicação acerca dos prejuízos

causados nas empresas por funcionários insatisfeitos. Como exemplo, VNUNET (2002, p.

2), cita que a empresa Near North National Group está processando três de seus

funcionários por terem roubado informações confidenciais da própria empresa. Os

prejuízos causados foram estimados em US$ 645 mil dólares em processos de investigação

e para restabelecer a segurança de seus sistemas. As informações roubadas estavam sendo

vendidas para companhias concorrentes desta empresa.

Neste contexto, citamos a pesquisa “Computer Crime and Security”, realizada em

conjunto entre o FBI e o Computer Security Institute (CSI) que revela que 70% dos ataques

sofridos aos sistemas das empresas nos EUA no ano de 2001 foram causados por

funcionários insatisfeitos. O resultado detalhado desta pesquisa encontra-se na tabela 2.4.
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Tabela 2.4 – Perdas anuais nos Estados Unidos causadas por funcionários insatisfeitos

Tipo de ataque sofrido 2000 2001 2002

roubo de informações
sabotagem
grampo telefônico
invasão aos Sistemas
abuso interno do uso da rede
fraudes financeiras
contaminação por vírus
acesso interno não autorizado
fraudes em telecomunicações
roubo de laptops

42,5
4,4
0,8
2,9
7,6

39,8
5,3
3,6
0,8

13,1

66,8
27,2
1,0
7,1

27,9
56,1
29,2
22,6
4,1

10,4

151,2
5,2
0,9

19,1
35,0
92,9
45,3
6,1
9,1
8,9

Fonte: CSI – Computer Security Institute, 2003, p.2.

Outra ameaça evidenciada na pesquisa da empresa Módulo, se refere à vírus de

computador. A literatura em geral chama de vírus qualquer tipo de código malicioso que

apague os dados ou atrapalhe o funcionamento dos computadores. Atualmente os

chamados vírus de computador são classificados em vários tipos, cada um com suas

particularidades de funcionamento, formas de contágio e disseminação.

Segundo BECEIRO (2003, p.2), os tipos de vírus mais comumente encontrados são

os listados no quadro 2.4.

Tipo de vírus Método de Infecção Vírus mais conhecidos
Vírus de boot • a partir de um boot feito com um disquette

contaminado, que tenha sido deixado no
drive A:

• AntiCMOS, AntiEXE, Form.A,
Leandro & Kelly, NYB (New York
Boot), Ripper, Michelangelo e
Stoned

Vírus de
Programa

• Ao rodar um programa, do disco rígido ou
de disquette, que esteja contaminado.

• Alevirus, Athens, Junkie, Jerusalém,
Joshi e Market.

vírus de Macro • Ao executar uma macro num Processador
de Texto (do tipo Word, o mais comum dos
aplicativos atacado) ou mesmo apenas abrir
um documento que possua uma macro do
tipo “Auto-Open”

• Bad Boy, Concept, Helper,
Pathogen, Wazzu

Vírus
Multipartite

• a partir de um boot feito com um disquette
contaminado no drive A:, ou, ao rodar um
programa que esteja contaminado..

• One Half, Junkie, Natas, Parity
Boot, VCL

Quadro 2.4 - Tipos mais comuns de vírus de computador
Fonte: BECEIRO , 2003, p. 2.

Segundo PELISSARI (2002, p. 16), os vírus propagam-se de várias maneiras:

através de disquetes infectados, por downloads feitos na internet, executando-se arquivos

anexos de e-mail e, ultimamente, apenas lendo-se um e-mail infectado. Esta última
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maneira é a explorada, por exemplo, pelo vírus Scherzo, descoberto em 27 de dezembro de

2001. Seus malefícios podem ser desde uma simples mensagem de protesto na tela do

computador, até mesmo a perda total dos dados gravados ou a sobrecarga da rede,

impedindo seu funcionamento ou gerando lentidão.

A evolução do número de vírus foi bastante rápida e devastadora. REGGIANI

(2001, p. 50), relata que o primeiro vírus de computador conhecido surgiu no ano de 1986.

A estima era de que em 2001 existiam 62.000 tipos de vírus, número que cresce

diariamente a uma taxa de cerca de 600 a 700 novos vírus/mês. A evolução da quantidade

de vírus ao longo do tempo pode ser visualizada na figura 2.2.

Figura 2.2 – Gráfico do número de vírus existentes no mundo
Fonte: Revista Info. 2001, p. 42.

CLULEY (2003, p. 2) estima que existiam cerca de 80.000 vírus em 2002. Para

2003, o autor não espera uma aceleração no surgimento de novos vírus, mas apenas uma

permanência da taxa vista em 2002. Segundo o autor, a estabilização ocorrerá devido a

introdução de softwares antivírus mais aprimorados no mercado e a uma maior atenção dos

usuários de computadores. O mesmo finaliza citando que “os programas de antivírus são

geralmente muito bons para encontrar pragas. O problema são os seres humanos que

lançam e-mails com arquivos em anexo, sem pensar”.
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REGGIANI (2001, p. 48) estudou os principais vírus existentes nos últimos anos.

A tabela 2.5 demonstra de forma detalhada as características dos principais vírus segundo

estes estudos.

Tabela 2.5 - Evolução das características dos vírus ao longo do tempo

Ano Tipo de
Vírus

Característica dos Vírus

1986 vírus de
boot

• o vírus Brain foi provavelmente a primeira praga de computador. Este tipo de
vírus atacava o setor de inicialização do disco rígido e se propagava a partir de um
diskette de boot infectado. O Bradem movia parte do código do setor de boot para
outra área do diskette escrevia o seu código no lugar, impedindo a inicialização.

1987 vírus de
arquivo

• o vírus Jerusalém fez a história atacando todas as sextas-feiras 13. Era um vírus
de arquivo típico - quando todos os arquivos de programa ou de sistema infectados
eram executados, o Jerusalém ficava escondido na memória, contaminando todos
os outros programas. Inflava os arquivos com bytes extras, ia tornando o micro
cada vez mais lento e tentava apagar o que se pretendia executar.

1988 verme de
internet

• nasceu na Universidade Cornell um programa experimental que se auto-replicava
e propagava. Disparado pela rede do poderoso MIT para disfarçar, tornou-se o
primeiro verme de internet.

1994 vírus
polimórfico

• o vírus Pathogen era do tipo polimórfico. O mesmo entupia a memória, inchava
os arquivos, e mandava mensagens desaforadas. No próximo ataque, desabilitava o
teclado, e corrompia parte do disco rígido.

1996 vírus de
macro

• este tipo de vírus ficava escondido dentro de documentos, dispensando programas
para serem executados, e não buscava a auto-replicação, embora tinha ação
destrutiva.

2000 engenharia
social

• IloveYou inaugurou a linhagem dos vermes em script VBS que explorava a
vulnerabilidade afetiva das vítimas para se instalar. Chegava anexado a um e-mail
disfarçado de carta de amor.

1999 verme
automático

• o argentino BubbleBoy apavorou o mundo, pois foi o primeiro verme a entrar em
ação antes que o usuário abrisse o e-mail que o continha.

2001 propagação
acelerada

• três pragas derrubaram redes pelo mundo com a maior tempestade de e-mails já
vista: o verme CodeRed, que procurava servidores para bombardeá-los com
mensagens, o vírus SirCam, que, além de se replicar, apagava arquivos, e o verme
Nimda, que contaminou, sozinho, 8 milhões de máquinas.

Fonte: REGGIANI, 2001, p. 48-57.
Nota: adaptado pelo autor em 2003.

Para REGGIANI (2001, p. 50), vários fatores contribuíram para o aumento

exponencial da quantidade de vírus, destacando-se os abaixo:

 os bugs (erros de programação) encontrados nos softwares dos microcomputadores,

desde os sistemas operacionais até mesmo nos servidores de internet. Como exemplo,

destacam-se os vírus Nimda e o Code Red, ambos explorando falhas no servidor de
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internet da Microsoft;

 a explosão do uso da internet, a qual facilitou a troca de informações e experiências

sobre como construir e programar vírus;

 o surgimento de kits para fabricar vírus. Atualmente, existem ferramentas disponíveis

gratuitamente na internet que fabricam vírus, bastando o usuário fornecer os dados de

como o vírus funcionará. Desta forma, o usuário não precisa nem saber programar para

construir um vírus. Como exemplo, pode-se citar o vírus Antraz, feito a partir de um kit

de criação de vírus que se aproveitou da onda de medo em torno do bioterrorismo no

mês de Outubro/2001.

Segundo REGGIANI (2001, p. 51), os prejuízos causados pelos principais vírus no

mundo foram os seguintes:
Tabela 2.6 - Prejuízos financeiros (em US$MM) causados pelos principais vírus

Vírus Descrição Resumida Ano Prejuízo
I love you Escrito em Visual Basic, este vírus afeta máquinas com sistema

operacional Windows 95/NT/98/2000 e utiliza o Outlook para enviar
mensagens para todas as pessoas listadas no Catálogo de endereços da
vítima. Utiliza arquivos MP3 e JPEG para garantir sua replicação e
substitui a página inicial do Internet Explorer por outra com um link para
um arquivo executável que copia senhas típicas do Windows e tenta
enviá-las para o criador do vírus.

2000 8,75

Code
Red(s)

Seu mecanismo de atuação consiste em enviar uma enorme quantidade
de requisições de dados a um servidor, ao mesmo tempo, oriundo de
máquinas diferentes. Isto faz com que o servidor seja sobrecarregado e
um eventual site que ele esteja hospedado se torna inacessível. Apenas
em julho de 2001, o vírus Code Red infectou mais de 25.000 sistemas em
apenas 9 horas.

2001 2,62

Melissa É um vírus de macro que iniciou sua propagação em 1999, atacando
diversos micros através da internet. Pela sua ação de enviar 50 cópias de
si mesmo pelo e-mail de cada usuário infectado, em poucas acabou
causando problemas em servidores de e-mail, que caíram por excesso de
tráfego.

1999 1,10

SirCam Sua principal característica é a rápida propagação, inicialmente através
da internet, e posteriormente pela rede local das empresas. O vírus chega
num e-mail cujo assunto pode variar, mas traz uma breve mensagem que
diz ao destinatário algo como o seguinte: “Olá, como vai? Envio-lhe este
arquivo para obter seu conselho”.

2001 1,05

Explorer Propaga-se através do envio de e-mail com um anexo onde se encontra o
próprio verme. Sua contaminação se dá pela modificação do arquivo
WIN.INI (Windows 9x) ou do registro do Windows (só no windows
NT).

1999 1,02

Nimda Tem um ataque muito rápido. A contaminação numa rede local se inicia
pelo recebimento de um e-mail, que vem com um anexo. Em geral, mas
não sempre, esse anexo vem embutido como uma chamada para um
arquivo de som. Nesses casos, não é necessário nem mesmo uma ação do
destinatário, pois esse tipo de arquivo de som é executado
automaticamente dentro do Outlook e do Outlook Express.

2001 0,63

Fonte: REGGIANI, 2001, p. 48-57 e Portal SuperDicas, 2003, p. 1.



30

Nota: adaptado pelo autor em 2003.

Esses valores englobam as perdas financeiras causadas pelos vírus devido ao tempo

que os equipamentos deixaram de funcionar, a perda de produtividade, os gastos com

reconfigurações e desinfecção dos servidores, com o treinamento para remoção dos vírus e

com a recuperação das informações perdidas.

A figura 2.3 evidencia que o número de ataques às empresas brasileiras vem

crescendo continuamente nos últimos anos.

Figura 2.3 – Gráfico da evolução do número de ataques registrados no Brasil
Fonte : Estatística de incidentes reportados ao NBSO, 2003, p. 3.

Segundo ZAKABI (2001, p. 59), outro dado bastante interessante sobre o Brasil no

quadro mundial da internet, é o número de crackers, ou grupo de crackers que possui. Os

dados abaixo demonstram a "supremacia" dos grupos brasileiros.
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Tabela 2.7 - Principais grupos de crackers com número de invasões nos três últimos anos e país de origem

Nome do
Grupo

País invasões

Silver Lords Brasil Fundado por brasileiros, mas atualmente conta sobretudo
com membro paquistaneses

1.172

Poizonbox EUA 920
Brazil Hackers
Sabotage

Brasil É o mais atuante do país. Já deixou mensagens de amor
para a atriz Mel Lisboa, a Anita da minissérie.

739

Hi-Tech Hate EUA 565
Prime
Suspectz

Brasil Formado por cariocas e paulistas. Adora invadir sites da
Microsoft. Já atacou o Wall Street Journal e a Disney.

533

Demônios Brasil Para evitar ser detectado, prefere invadir sites no exterior,
sobretudo na Ásia.

313

WFD Oriente Médio 303
Quit Crew EUA 285

Fonte: ZAKABI, 2001, p. 56-59.

REGIANN (2001, p. 18) alerta que, além da evolução da quantidade de vírus,

existe também o problema da velocidade com que os mesmos se propagam. Segundo a

empresa Message Labs que verifica mais de três milhões de mensagens de correio

eletrônico por dia na internet, a quantidade de e-mails com vírus neste ano foi de um em

cada 370. A mesma empresa informou também que detectava um vírus em cada hora em

1999, um em cada três minutos em 2000 e um a cada 18 segundos em 2001.

Ainda segundo REGIANN (p. 52), a grande dificuldade para se minimizar o

problema de ataque dos vírus deve-se ao fato que, dependendo da complexidade, as

empresas produtoras de software antivírus conseguem fazer vacina num prazo de dez

minutos a duas ou três horas. O ponto crítico é que a velocidade de propagação dos vermes

que se auto-enviam pela lista de endereços do programa de correio eletrônico é maior.

A terceira ameaça mais evidenciada na pesquisa da empresa Módulo, se refere aos

hackers. O termo hacker é definido pela RFC 2828 (2002, p. 47) como sendo “alguma

pessoa com um grande interesse e conhecimento em tecnologia, não utilizando eventuais

falhas de segurança descobertas em benefício próprio”. O termo é usado erroneamente,

especialmente pelos jornalistas, como alguém que efetua crimes cibernéticos.

A NBR ISO/IEC 17799 (2001, p. 52) define hacker como “a pessoa que tenta obter

acesso a sistemas sem autorização, usando técnicas próprias ou não, com o intuito de
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acesso a determinado ambiente para proveito próprio ou de terceiros. Dependendo dos

objetivos da ação, podem ser chamados de cracker, ou lammer.”

Dependendo das características, o pirata pode ser chamado por inúmeras

terminologias. Uma reportagem publicada no Jornal O LIBERAL (16 jun 2002, p. 2),

classifica os piratas conforme terminologia a seguir:

 lammer – é o principiante que se acha o máximo. Acabou de ganhar um micro e
acredita que já pode invadir computadores;

 wannabe – é o principiante que aprendeu a usar alguns programas prontos para
descobrir senhas ou invadir sistemas. Conseguiu entrar num provedor de fundo de
quintal e já acha que vai conseguir entrar nos computadores do Banco Central;

 larva – é o pirata que já está quase se tornando um hacker. Já consegue desenvolver
suas próprias técnicas de como invadir sistemas;

 hacker – tem conhecimentos reais de programação e de sistemas operacionais,
principalmente o Unix, o mais usado dos servidores da internet. Conhece toda as falhas
de segurança dos sistemas e procura achar novas;

 cracker – é o hacker do mal, que invade sistemas com intenção de dar problemas a
algo ou à alguém;

 phreaker – tem bons conhecimentos de telefonia e consegue inclusive fazer chamadas
internacionais sem pagar, o que lhe permite desenvolver seus ataques a partir de um
servidor de outro país.

Na reportagem publicada no Jornal O LIBERAL (16 jun 2002, p. 2), o hacker é

definido como sendo “alguém que tem conhecimentos reais de programação e de sistemas

operacionais, e que conhece todas as falhas de segurança dos sistemas e procura achar

novas”.

Com o passar dos anos e a evolução da tecnologia, percebe-se uma grande

mudança no perfil do cracker. No passado, na sua maioria eram especialistas em

informática, com alto grau de conhecimento em sistemas operacionais, redes e tecnologia

em geral. Atualmente, devido a vários fatores tais como a grande facilidade de troca de

informações pela internet, o enorme aumento de hosts na internet sem o devido preparo

quanto à segurança, ou o surgimento das ferramentas automatizadas para hacking entre

outros, percebe-se uma grande diminuição do conhecimento técnico necessário para

realizar um ataque ou uma invasão.
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Independente da definição utilizada ou do conhecimento possuído pelos crackers, a

quantidade de redes e sites invadidos têm aumentado exponencialmente nos últimos anos,

conforme figura 2.4.
Figura 2.4 – Gráfico do número de incidentes de segurança reportados no mundo

Fonte : CERT / Coordination Center, 2003, p. 2.

Segundo ZAKABI (2001a, p.56), um dos motivos que levam os crackers

brasileiros a serem mais "perversos" ou ativos que os outros, é o cultural. "O brasileiro tem

o prazer de compartilhar suas descobertas com os colegas. Por essa razão é mais fácil

formar grupos de crackers aqui do que em países como Estados Unidos e Israel, que

também são fortes em invasões”.

Diversos são os motivos que levam o cracker a começar essa conduta, destacando-

se os seguintes:

 por lazer: este motivo fica evidenciado na entrevista do cracker Master System, 16

anos, que afirma na revista Veja: "Gosto de invadir porque não tem nada para fazer em

casa" (ZAKABI, 2001b, p. 76);

 para manter a supremacia do grupo: percebe-se uma competição entre os grupos de

crackers , onde os número de sites invadidos é exibido como um troféu conseguido.

Como exemplo, cita-se o grupo Silver Lords, que já estaria desfeito, mas alguns

crackers brasileiros ainda atuam em seu nome para manter a supremacia do grupo

(ZAKABI, 2001b, p. 76). Este procedimento é considerado semelhante ao dos

pichadores de muro, onde os grupos sempre competem para pichar o local de acesso

mais difícil ou o maior número de lugares;
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 para roubo de informações: pode-se citar o exemplo do cracker Phrozen_Byte,

"Raramente entro por diversão, só a trabalho". Na entrevista à revista Veja, o cracker

conta um trabalho a ele encomendado, onde invadiu o Site da HP Store roubando os

cadastros de mais de 1800 clientes. Segundo o cracker, "o trabalho foi encomendado

por um concorrente" (ZAKABI, 2001b, p. 77);

 por protesto: contra aumentos de impostos, contra o governo, contra a supremacia de

algum país, por alguma ideologia, etc. Como exemplo cita-se a invasão do grupo

cracker Crime Boys ao site do Supremo Tribunal Federal, "protestando contra o

apagão" (ZAKABI, 2001a, p. 56);

 pelo desafio: como exemplo, pode-se citar a campanha lançada pelo CEO da Oracle,

Larry Ellison (2002, p. 44), no lançamento do Oracle 9i, onde declarou "... os hackers

não conseguirão violar nosso site...”. Após essa declaração, o CEO viu o volume de

ataques diários a seu site saltar de 3.000 para 30.000.

Existem inúmeras maneiras de um hacker chegar a seus alvos sem deixar rastros.

Segundo SHIMIZU e SETTI (1995, p. 26), existem as seguintes opções:

Figura 2.5 – Como os hackers chegam a seus alvos sem deixar rastros
Fonte: SHIMIZU e SETTI, 1995, p. 26.

Na onda da internet :
Pela rede, o hacker entra
na parte pública de
computadores e, a partir
daí, invade sua parte
privada.

Uma vez na área aberta do sistema, o
hacker tenta descobrir as senhas dos
funcionários da instituição. Para isso,
pode mandar um programa
especializado, escondido numa
mensagem da Internet.

Como na área de consulta entram muitos
estranhos, fica difícil saber de quem partiu a
ligação invasora. Quando o hacker consegue
entrar na parte privada, já não está usando a
senha do funcionário, e, por isso, não é
descoberto.

Violação de orelhões:
Misto de vandalismo e
estelionato. Para não ser
descoberto e fazer as
ligações de graça, o
hacker destrói o telefone
público.

Costuma ocorrer à noite. O hacker
estaciona o carro perto de um
orelhão. Com ele, leva um
computador portátil e um modem.
Para pedir fichas, a central emite um
impulso elétrico que vai por um fio e
volta por outro, informando que a
ficha caiu.

    O hacker liga os fios com uma peça
eletrônica que desvia esse impulso e o
telefone torna-se um aparelho comum. Além
do sinal elétrico, um dos dois fios que chega
ao orelhão transporta também o som e os
dados. Esse fio é ligado ao modem, que é
conectado ao computador, permitindo ao
hacker fazer o contato com seu alvo e
pesquisar a senha.

Celulares Fantasmas:
O hacker invade os
computadores da
telefônica e rouba o
número de uma linha de
celular que não tem dono.
Com ela, faz suas
conexões.

Usando qualquer um dos métodos de
invasão e descoberta de senha, o
hacker entra nos computadores da
telefônica. Uma vez lá dentro,
pesquisa em seus cadastros um
número de linha que esteja
disponível, ou seja, que ainda não foi
vendido.

Compra um celular e usa o número para
conectar seu computador com outros, por
meio de modem, e realizar a invasão. Se
houver rastreamento para localizar a
ligação invasora, não vai se conseguir
identificar o dono do aparelho.

ALVO
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Depois que invade o alvo, começa a parte mais difícil da tarefa do hacker –

descobrir a senha do usuário. Segundo SHIMIZU e SETTI (1995, p. 30), esta investigação

pode ser dar através de um dos seguintes modos do quadro 2.5.

Método Descrição do Método

cavalo de
Tróia

•  o hacker infiltra em seu alvo um programa semelhante a um vírus, mas, em lugar de
destruir programas e arquivos, ele tem a função de descobrir senhas. O cavalo de Tróia pode
ser enviado escondido em uma mensagem na internet ou num diskette que o hacker passa para
usuários do computador que quer invadir.

farejamento
de redes

•  para acelerar a sua transmissão, os dados que entram nas redes são agrupados em pacotes. O
hacker cria programas farejadores que monitoram a circulação desses pacotes nas redes e
procuram neles palavras como password e senha. Quando as encontra, o programa copia o
pacote e o envia para o computador do hacker.

engenharia
social

•  é uma espécie de espionagem. Senhas com datas de nascimento, sobrenome ou nome dos
filhos são muito comuns. Se o hacker tiver acesso a essas informações do usuário, vai tentá-las,
como primeira opção, para descobrir sua senha.

quebra-
cabeça

•  um jeito simples de desvendar senhas é a velha tentativa e erro. Para isso, o hacker cria
programas capazes de montar todo tipo de combinação de letras e números. O processo pode
levar muito tempo, porque as tentativas precisam ser feitas em períodos curtos com grandes
intervalos entre um e outro, para não despertar suspeitas.

Quadro 2.5 - Métodos utilizados pelos hackers para descobrir as senhas
Fonte: SHIMIZU, 1995, p. 30.
Nota: adaptado pelo autor em 2003.

Segundo PELISSARI (2002, p. 12), o modo de operação dos crackers segue

normalmente uma seqüência de passos. Alguns desses passos são descritos rapidamente a

seguir:

a) footprint ou perfil: nesse passo inicial, o invasor procura coletar o máximo de

informações sobre o alvo a ser atingido. Equivale a cercar um lugar em busca de

informações. Pode levar semanas, dependendo da dificuldade em conseguir as informações

ou da habilidade do cracker. Cria-se um perfil completo da postura de segurança da

organização. Com uma combinação de técnicas (notícias de jornal, visualização do código

fonte em HTML da página do site da empresa, números de telefone, etc.) e ferramentas de

software, atacantes podem adquirir informações de uma grande quantidade de fontes,

traçando o perfil da empresa. A ferramenta mais usada nesse passo é a de pesquisa nos

sites de banco de dados sobre os registros da internet, onde se consegue descobrir dados

mais específicos sobre o endereço. Ex.: pode-se descobrir quem registrou o domínio, o

nome do contato administrativo (provavelmente a pessoa responsável pela configuração do

firewall), quando o registro foi criado e atualizado. Essas informações podem ser usadas,

por exemplo, depois da invasão, onde o cracker poderia enviar um e-mail passando-se pelo

administrador descoberto anteriormente e, pedir gentilmente que o usuário troque a senha

de acesso para uma senha fornecida por ele. O usuário mais ingênuo faria sem
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pensar, pois o "chefe da informática" pediu.

b) varredura: processo pelo qual o invasor, depois de escolhido o alvo, passa a

verificar todas as portas e "janelas" a procura de sistemas ativos e alcançáveis. A RFC

2828 (2002, p. 86) define a varredura de portas como “um tipo de ataque que envia

solicitações a uma faixa de portas do servidor, com o objetivo de encontrar portas ativas

para, no próximo passo, explorar as vulnerabilidades conhecidas desse serviço”. Para não

chamar a atenção, o cracker pode efetuar essa varredura lentamente. Utiliza-se várias

ferramentas (ex.: o programa Cheops) que tentam descobrir se os endereços estão ativos, o

sistema operacional utilizado, quais serviços estão "ouvindo", etc.

c) enumeração: caso o cracker já não tenha encontrado alguma vulnerabilidade

conhecida pelos passos anteriores, inicia então o processo pelo qual tentará, com a ajuda

dos dados já obtidos nos passos anteriores, identificar recursos e compartilhamento de

redes mal protegidas, usuários ativos e grupos, aplicativos utilizados e banners (banners

são mensagens fornecidas automaticamente pelos sistemas com o número de versão, data

de criação, sistema operacional, etc). A enumeração é um processo que está diretamente

vinculado ao sistema operacional do alvo a ser atingido. Por exemplo, se o alvo utiliza o

sistema operacional UNIX, o cracker utilizará uma seqüência de ferramentas e

procedimentos específicos para esse sistema.

Uma vez descobertas brechas nos alvos através dos passos acima, o cracker pode

então começar a sua tentativa de ataque. Existem vários tipos de ataque, que utilizados

sozinhos ou em conjunto, podem invadir um sistema de redes. Os principais meios de

ataque são:

 sniffing ou “farejar”: definido pela RFC 2828 (2002, p. 96) como sendo o ato de

escutar passivamente os dados de uma rede, a procura de senhas de acesso.

PELISSARI (2002, p. 13) define os sniffers ou farejadores como ferramentas

inicialmente projetadas para verificar problemas em redes de computadores, que

tiveram seu uso deturpado pelos crackers. Funcionam coletando e armazenando

pacotes que transitam pela rede para posterior análise. Os crackers utilizam os dados

coletados para pesquisa de senhas e nomes de usuários;

 password cracking ou quebra de senha: atividade em que o cracker tenta descobrir as

senhas de acesso de um usuário capturado pelo processo de sniffing, por exemplo. Isso

quando a senha está criptografada. Se não estiver, esse passo não é



37

necessário. O mais comum é o de tentativas, conhecido como Brute-Force Atack,

definido pela RFC 2828 (2002, p. 14) , como sendo “uma técnica de criptoanálise onde

se tenta todas as possibilidades possíveis, uma a uma”. O invasor utiliza programas

com dicionários de palavras já conhecidas e suas combinações. Um programa desse

tipo tem condições de efetuar milhares de tentativas em pouco tempo. Uma senha que

utilize uma palavra em português ou inglês com uma criptografia fraca, não é um alvo

difícil para esse tipo de programa;

 spoofing ou “fingimento”: tipo de ataque no qual o intruso finge ser um computador

conhecido do alvo do ataque para passar por suas defesas. PELISSARI (2002, p. 14)

explica que esse tipo de truque é feito com ferramentas que trocam os cabeçalhos IP da

comunicação, fazendo com que a vítima pense estar se comunicando com um

computador confiável;

 ping of death (ping da morte), flooding (inundação) , smurfing , denial of service

(negação de serviço): a RFC 2828 (2002, p. 75) define esses tipos de ataques como

sendo “a tentativa de causar falha em um sistema de computador conectado a internet

pelo excesso de dados de entrada (mais do que o sistema pode processar), causando a

sua parada ou lentidão excessiva, não possuindo a finalidade de invadir uma rede ou

roubar informações de dentro dela e sim de parar o funcionamento da rede”.

PELISSARI (2002, p. 14) descreve esse tipo de ataque como um esmagamento de um

computador que provê serviços a internet. Complementa, definindo-os como muito

difíceis de prevenir, pois exploram uma falha na tecnologia básica da comunicação da

internet. Cada uma das variantes explora um tipo de vulnerabilidade específico de cada

comando ou do protocolo. Por exemplo, o ataque Ping of Death utiliza o comando ping

comum em redes (comando que verifica se um host ou computador está "no ar"),

modificando o tamanho do pacote enviado, causando inundação de dados no

computador destino, tirando-o do ar. Uma variante do Denial of Service, são os temidos

DDOS (Distributed Denial of Service), que é um tipo de ataque complexo, não

possuindo soluções fáceis. PELISSARI (2001, p. 15) relata a metodologia deste ataque:

a) inicialmente o atacante localiza outros computadores ou redes, diferentes do alvo a

ser atingido, para instalar ferramentas de ataque DDOS (conhecidos também como

softwares zumbis, pois ficam inertes esperando uma ordem de ataque para iniciar o seu

funcionamento). b) a seguir, após considerar que há um número suficiente de
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computadores já preparados para iniciar o ataque, o atacante envia uma ordem

remotamente (de qualquer lugar do mundo) para os computadores já "infectados" pela

ferramenta zumbi, iniciando o ataque. c) finalmente, todos os computadores com a

ferramenta instalada começam a enviar milhares de pacotes de informação ao

computador alvo, parando o seu funcionamento.

PETHIA et al (1997, p. 6) destacam as dificuldades em se encontrar um atacante na

Internet. O protocolo utilizado na Internet (TCP/IP) possui em seu corpo o endereço de

origem e de destino. Mas, como no envio comum de cartas, o endereço do remetente pode

ser falso, modificado através de spoofing. Além disso, como não existem barreiras

geográficas, administrativas e políticas na Internet, pode ser difícil conseguir cooperação

de outros países (que não foram alvos do ataque), para traçar a origem do mesmo. Ou seja,

os atacantes podem usufruir uma certa "proteção" devido a falta de ajuda internacional para

perseguir o cracker.

MORRIS (2001, p. 15) acrescenta outras dificuldades como:

 falta de arquivos de logs de acesso ao sistema;

 alguns provedores de acesso a internet não possuem ou não mantém o tempo suficiente

os arquivos de logs das conexões que proveu;

 crackers experientes alteram os arquivos de log das vítimas escondendo as evidências

de seus crimes.

Outra ameaça evidenciada na pesquisa da empresa Módulo, se refere aos

notebooks. Os notebooks são presença cada vez mais marcante para os Executivos. Mas

toda esta praticidade traz consigo alguns riscos. Geralmente, um Executivo armazena

nestes equipamentos as informações mais importantes da sua companhia, como estratégias

de negócio, planilhas e os mais variados dados sobre a sua atuação no negócio. Entre

outras coisas importantes que podem ser encontradas em um notebook, está também o

correio eletrônico.

Neste contexto, torna-se claro que um notebook pode ser também o ponto de

partida para um cracker tentar invadir uma empresa ou sistema, uma vez que normalmente

estes equipamentos possuem acesso remoto às informações da companhia.
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MAIA (2002, p. 1) recomenda as seguintes dicas de segurança para os Executivos,

no manuseio e transporte de seus notebooks:

 não utilizar as maletas específicas para notebooks. Caso o mesmo caiba em uma maleta

tradicional para executivo, preferir esta opção;

 manter o notebook sempre ao alcance das mãos, especialmente em salas de espera de

aeroportos e hotéis;

 em relação à segurança física, adquirir uns equipamentos chamados cable locks (cabo

de aço com sensor e alarme que é acoplado ao notebook, impedindo a sua remoção);

 dependendo do valor da informação armazenada no notebook, instalar dispositivos de

rastreamento;

 utilizar os recursos da criptografia para os arquivos considerados como fundamentais

ou segredo de negócios;

 sobre o acesso à máquina, utilizar sistemas operacionais que possuam controle de

acesso com autenticação (uso de senhas). Para incrementar a segurança neste item,

existem também os dispositivos de acesso por biometria e smartcards (a Norma

ISO/IEC 1779 (2001, p. 52) define smartcard como sendo um cartão plástico, que

contem um microprocessador e um cartão de crédito, e tem contatos que permitem que

outros dispositivos de comuniquem com o cartão. Pode conter mais dados do que uma

tarja magnética e pode ser programado para revelar somente a informação relevante);

 fazer cópias de segurança (back-up) das informações mais relevantes do notebook.

2.4 Mecanismos de Proteção da Informação

Nesse tópico, estão descritos os principais elementos adotados pelas empresas no

sentido de proteger suas informações evitando ataques ou acessos não-autorizados.

2.4.1 O profissional de Segurança - um dos mecanismos mais comumente utilizados

pelas empresas é a contratação ou capacitação de um profissional para exercer o papel do

Security Officer. A RFC 2828 (2002, p. 92) define este profissional como sendo “a pessoa

responsável pela aplicação ou administração da Política de Segurança aplicada ao sistema”.

O mesmo é normalmente oriundo da área de tecnologia da própria empresa, e está surgindo

com grande importância para a manutenção da sobrevivência das empresas. Num mundo
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onde a dependência da informática cresce dia a dia, onde o número de vírus aumenta

constantemente e os casos de invasões de crackers aumentam exponencialmente, cresce a

importância do Security Officer.

PELISSARI (2002, p. 22) define o Security Officer como sendo “o departamento

independente da corporação, ligado diretamente à diretoria. Não está ligado nem ao setor

de informática nem ao setor de auditoria”. Acrescenta também que a função do Security

Officer é a de "manter e garantir que a Política de Segurança da empresa esteja sendo

realmente seguida pela companhia".

Para MARINHO (2001, p. 1), o Security Officer deve ter as seguintes atribuições:

 organizar toda a infra-estrutura organizacional para o tratamento da segurança da

empresa;

 planejar os investimentos para a segurança da informação;

 definir índices e indicadores para análise do retorno do investimento;

 montar, orientar e coordenar a equipe de segurança ou a consultoria terceirizada;

 definir, elaborar, divulgar, treinar, implementar e administrar juntamente com a sua

equipe o plano estratégico de segurança, a Política de Segurança, a análise de risco, o

plano de auditoria de segurança, os relatórios de avaliação do nível de segurança, a

conformidade e atendimento a legislação vigente e investigações sobre incidentes de

segurança.

Ainda MARINHO (2001, p. 1) define inúmeras habilidades importantes para o

desempenho dessa função, com ênfase para as seguintes:

 facilidade de expressão verbal e escrita;

 habilidade de lidar com pessoas;

 habilidade para mobilizar pessoas;

 capacidade de liderar equipes;

 seriedade e credibilidade entre os colaboradores e alta direção;

 senenidade para lidar com situações adversas;

 facilidade para o trabalho inter e multidisciplinar.

O Security Officer também deve conhecer a fundo o negócio da empresa, seu Plano

de Negócios, seus modelos de gestão, tecnologias disponíveis e, obviamente,
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conhecimentos de Segurança da Informação.

Atualmente este tipo de cargo é ocupado principalmente por gerentes de tecnologia

que se aperfeiçoam em segurança com cursos de especialização ou provas de certificação.

Neste sentido, já começam a surgir alguns cursos de pós-graduação com ênfase em

segurança de tecnologia. BRITTO (2001, p. 1) destaca o curso de extensão em Segurança e

Auditoria em Tecnologia da Informação da Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ), que tem como objetivo difundir práticas internacionais em auditoria em TI.

ROCHA (2002, p.1) igualmente alerta que “a maioria dos cursos de graduação em

Informática do país não tem disciplinas específicas sobre segurança, e que esse tema é

abordado de forma marginal, dentro de disciplinas como sistemas operacionais e redes de

computadores”. Ainda ROCHA (p. 1) ressalta que, “... inúmeros cursos de extensão e de

especialização tem surgido para cobrir essa coluna, mas a oferta de profissionais

qualificados em segurança ainda é pequena ...”.

2.4.2 A Política de Segurança da Informação - outro mecanismo de proteção à

informação bastante utilizado é a definição e implantação de uma Política de Segurança da

Informação na empresa. Segundo a RFC 2828 (2002, p. 92), “a Política de Segurança é o

conjunto de regras e práticas que especificam ou regulam como um sistema ou uma

organização disponibiliza serviços seguros, com a finalidade de proteger os recursos

críticos e sensíveis do sistema”.

Pode-se comparar a Política de Segurança à Constituição de um país. É ela que

deve coordenar o uso de todos os equipamentos e medidas de segurança da empresa,

definindo regras e responsabilidades da segurança da informação. A Política de Segurança

concilia o funcionamento dos aspectos físicos da segurança (firewall, IDS, Anti Vírus,

entre outros itens) com os aspectos políticos (responsabilidades, normas de uso, etc.) e

gerenciais (administração da rede).

PELISSARI (2002, p. 23) complementa essa definição acrescentando que a Política

de Segurança da empresa deve definir itens como:

 responsabilidades do uso de recursos computacionais;

 preparar o Plano de Continuidade de Negócios;

 elaborar as normas de uso de e-mail e de uso da internet;

 distinguir entre informação pública e privada;
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 gerenciar acesso e contas de usuários;

 prever o combate a ameaças aos sistemas de informação como fogo, enchente, etc.;

 definir a política de privacidade do site da empresa na internet, se houver.

Ainda segundo o mesmo autor, nas Normas de Política de Segurança devem estar

bem claras todas as regras para o uso de sistemas computacionais bem como as punições

em caso de violação das mesmas. Todos os funcionários da corporação devem estar cientes

da Política de Segurança da empresa e zelar pelo seu cumprimento e manutenção.

Normalmente, utiliza-se a assinatura de um termo de compromisso para cada funcionário,

afirmando o conhecimento das regras e comprometendo-se a cumpri-las.

A Norma NBR ISO/IEC 1779 (2001, p. 4) cita que o objetivo básico da Política de

Segurança é prover à direção uma orientação e apoio para a segurança da informação,

destacando ser conveniente que a Empresa estabeleça uma política que seja clara para

todos os seus funcionários.

Os princípios básicos da Política de Segurança definidos por vários autores, entre

os quais PELISSARI (2002, p. 24), são os seguintes:

 integridade: esse princípio garante que as informações ou os recursos da informação

estão protegidos contra modificações não autorizadas;

 confidencialidade: princípio que garante ao dono da informação a não

disponibilização da mesma sem sua autorização;

 disponibilidade: este princípio garante que a possibilidade de acesso a informação

para aqueles que a necessitam;

 legalidade: princípio que garante o estado legal da informação, em conformidade com

os preceitos da legislação em vigor.

MOREIRA (2001, p. 36) defende que “na Política de Segurança deve estar escrito

a forma que a organização deseja que seus ativos sejam protegidos, manuseados e

tratados”. O autor cita que o objetivo de qualquer Política de Segurança é o de definir as

expectativas da organização quanto ao uso dos seus recursos estabelecendo procedimentos

com o intuito de prevenir e responder a incidentes relativos à segurança.

Para SZUBA (1998, p. 6), para a implementação eficaz de uma Política de

Segurança da informação, devem ser observados os seguintes fatores críticos de sucesso:
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 uma Política de Segurança de informação vitoriosa requer a liderança,

comprometimento e ativa participação da alta administração;

 as ações de segurança de informação devem ser customizadas para atender às

necessidades individuais da organização;

 uma segurança de informação efetiva é o resultado do processo de identificação das

informações de valor para a empresa, dos softwares e dos equipamentos de informática.

Devem ser considerados todos riscos potenciais para estes recursos, se adequar

políticas de segurança para estas condições específicas, e assegurar que a política seja

implementada de forma confiável;

 as estratégicas de segurança de informações críticas repousam primeiramente na

conduta apropriada dos funcionários, e de forma secundária, no uso de soluções

tecnológicas.

Como evidência da relevância e preocupação que o tema Política de Segurança

vem despertando tanto nos gestores de empresas públicos quanto nos de iniciativa privada,

cita-se a criação do Decreto 3.505, decretado pelo Presidente da República em 13 de junho

de 2000, o qual instituiu a Política de Segurança da Informação nos Órgãos e Entidades da

Administração Pública Federal.

Dentre os objetivos desta política, destacam-se os seguintes:

 eliminar a dependência externa em relação a sistemas, equipamentos, dispositivos e

atividades vinculadas à segurança dos sistemas de informação;

 promover a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento da competência

científico-tecnológica em segurança da informação;

 promover a capacitação industrial do País com vistas à sua autonomia no

desenvolvimento e na fabricação de produtos que incorporem recursos criptográficos.

ABREU (2002, p. 2) faz um comparativo entre a Política de Segurança e a

legislação, citando que nesta, tem-se leis, decretos, medidas provisórias entre outras. No

caso da Política de Segurança, a documentação pode ser dividida em três tipos de texto a

serem elaborados, conforme a seguir:

 texto em nível estratégico – a palavra chave neste nível é “rumo a ser seguido”.

 texto em nível tático – a palavra chave neste nível é “padronização de
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ambiente”. Equipamentos, software, senhas, utilização de correio eletrônico, cópias de

segurança, segurança física, etc. Tudo necessita e deve ser padronizado. Isto faz com

que todos os pontos da empresa tenham o mesmo nível de segurança e não se tenha um

elo mais fraco na corrente.

 texto em nível operacional – a palavra chave é “detalhamento” para garantir perfeição

no atendimento e continuidade dos negócios, independentemente do fator humano. A

parte operacional da Política de Segurança vem exatamente para padronizar esses

detalhes de configurações dos ambientes.

Um alerta interessante é registrado por PELISSARI (2002, p. 25), ao citar que “a

Política de Segurança de uma organização não é comprada pronta. É feita de acordo com

as necessidades da empresa e especificamente para ela. O seu processo de produção deverá

ser conduzido por um método. Nunca está perfeita, deve ser sempre revista e

aperfeiçoada”.

MOREIRA (2001, p. 36) ressalta que “dentro de um cenário em que, a medida em

que o tempo passa, aumenta a dependência das organizações no uso de computadores e

sistemas, a Política de Segurança passa a ter uma função estratégica, pois visa a proteção

dos ativos da organização para que os negócios ocorram dentro de um ambiente seguro”.

No entanto, VERTON (2002, p. 24) alerta que novas Políticas de Segurança

freqüentemente entram em conflito com a maneira que os funcionários vem executando

suas tarefas durante anos. Por exemplo, empregados que freqüentemente trabalhavam com

informações compartilhadas, tem de rapidamente aprender a controlar as informações

sensíveis. O autor enfatiza que “um dos maiores desafios para a implementação com

sucesso de uma Política de Segurança, é a cultura corporativa”.

Finalizando, KISSER (2000, p. 2) alerta que "a segurança sólida é um processo e

não um produto. Portanto, não basta à empresa instalar um firewall e um antivírus. Deve

haver toda uma Política guiando a segurança de informação da empresa de acordo com

seus objetivos”.

2.4.3 A Avaliação de Riscos - outro mecanismo utilizado pelas empresas é a Análise de

Riscos. Para um melhor entendimento sobre este assunto, abordaremos inicialmente

tópicos relativos a risco. Segundo a RFC 2828 (2002, p. 85), risco pode ser entendido

como “a expectativa de perda expressiva ou a probabilidade de uma ameaça explorar uma
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falha de segurança, causando algum resultado prejudicial”.

Para MOREIRA (2001, p. 20), risco pode ser entendido como “tudo aquilo que

pode afetar nossos negócios e impedir que alcancemos nossos objetivos. Quando se está

tratando de segurança da informação, risco corresponde a um grau de perda ou a

possibilidade de um impacto negativo para o negócio”.

De maneira semelhante, a FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS BANCOS, no Guia

de Referência sobre Ataques via internet (2000, p. 10) define risco como sendo “a

probabilidade de uma ameaça explorar vulnerabilidades para causar perdas ou danos a um

ativo ou grupo de ativos da organização, ou seja, risco é a possibilidade de uma dada

empresa explorar vulnerabilidades de um ativo ou grupo de ativos para causar perdas ou

danos a estes”.

FINNE (1998, p. 303) define risco como sendo “a soma das ameaças (os eventos

que causam danos), das vulnerabilidades (a abertura de um brecha para as ameaças) e valor

dos Ativos. O crescimento de qualquer um dos fatores leva a um crescimento do risco”.

Desta forma:

   Risco = Ameaça + Vulnerabilidade + Valor do Ativo

Como exemplo, no caso da divulgação indevida do Plano estratégico da empresa, o

risco seria o próprio Plano Estratégico. As ameaças seriam as empresas concorrentes que

teriam grande interesse neste plano. As vulnerabilidades são – dependendo no nível de

segurança implementado – inúmeras. Como exemplo típico de vulnerabilidade cita-se

empregados fraudulentos e desgostosos com a empresa, ou crackers. O valor do Ativo é

naturalmente muito difícil de se avaliar, sendo a variável mais crítica de ser quantificada.

Um risco existe quando uma ameaça, com potencial para causar algum dano,

possui uma vulnerabilidade correspondente com alto nível de probabilidade de ocorrência

no ambiente computacional e um baixo nível de proteção. É, portanto, muito importante

que a empresa tenha claramente o seu nível de risco desejado, para que possa ter uma visão

da priorização dos investimentos de segurança.

Os riscos surgem em decorrência da presença de fraquezas, e, por conseguinte,

vulnerabilidades. Isto ocorre pelo fato de que todos os Ativos da empresa estão sujeitos a

vulnerabilidade em maior ou menor escala e, neste caso, estas vulnerabilidades
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proporcionam riscos para a empresa, e são causadas muitas vezes por falhas nos seus

controles.

BEZERRA (2001, p.6), defende que um dos fatores que gera o risco é o chamado

“gap” de conhecimento, causado basicamente pela diferença entre a taxa do nível de

conhecimento requerido em função da complexidade das soluções, e a taxa do nível de

conhecimento da organização, conforme figura 2.6.

Figura 2.6 - O gap de conhecimento
Fonte: BEZERRA, 2001, p. 6.

Por outro lado, as ameaças exploram as vulnerabilidades existentes devido às falhas

de configuração ou inexistência de medidas de proteção adequadas. Neste caso, os danos

causados pela ação das mesmas causam impactos negativos no negócio, aumentando ainda

mais os riscos. Em contrapartida, medidas de proteção adequadas protegem os ativos,

diminuindo então os riscos a níveis aceitáveis.
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MOREIRA (2001, p. 21) ressalta bem a importância dos riscos, ao criar um modelo

intitulado ‘Ciclo da segurança da informação’. Seu estudo inicia ressaltando que todo

negócio é baseado em informação, e que a informação está sujeita a vulnerabilidades, as

quais permitem ameaças e comprometem a integridade, confidencialidade e

disponibilidade da informação. Este fato pode causar impactos no negócio, daí a

necessidade de serem tomadas medidas de segurança para reduzir estes impactos e proteger

o negócio. Devido a sua importância, o risco está no centro de todo o ciclo. O modelo

idealizado por MOREIRA pode ser visto de forma gráfica na figura 2.7.
Figura 2.7 – O modelo do ciclo de segurança da informação.

Fonte: MOREIRA, 2001, p. 21.

Inúmeros são os motivos – tais como falta de conscientização dos funcionários,

restrições orçamentárias, escassez de recursos humanos especializados ou falta de

ferramentas adequadas, que podem levar as empresas a não terem Políticas de Segurança

implementadas. Neste contexto, detalharemos o modelo criado por NERY (2002, p. 2) para

justificar a falta de orçamento. Segundo o mesmo, um dos importantes aspectos na análise

de segurança da informação é a avaliação de como ela é percebida pelas pessoas na

empresa. O autor divide a avaliação em duas dimensões: primeiro como a segurança é vista

pela comunidade usuária (executivos, usuários finais, clientes e outros) que, na verdade,

representa o grau de segurança percebida, independentemente da segurança existente. O

ambiente é avaliado pela sensação de segurança transmitida ao usuário. A segunda

dimensão é a segurança realmente existente, medida de forma técnica
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pelos profissionais especialistas no assunto que podem avaliar o nível real de segurança em

um ambiente, aferindo o quanto a segurança está adequada.

Para NERY (2002, p. 4), uma das maiores dificuldades da segurança corporativa é

exatamente alinhar estas duas visões, que nem sempre são compatíveis, ou seja, a visão de

segurança do ambiente normalmente não está no mesmo nível que a percepção de

segurança da comunidade usuária. Cruzando estas duas visões, o autor define os seguintes

quatro cenários possíveis:

Figura 2.8 - Quadrantes da segurança, segundo a percepção das pessoas.
Fonte: NERY, 2002, p. 1-4.

A seguir, uma breve descrição dos quatro quadrantes:

(a) zona da falsa sensação de segurança – é o quadrante onde atualmente encontra-

se a maior parte das empresas. Enquanto os usuários consideram a segurança atual

suficiente, as análises técnicas mostram que há alto grau de vulnerabilidade. Nestes casos,

a comunidade usuária se acomoda pelo fato de não haver registrado ocorrências de

segurança no ambiente. Muitas vezes os usuários são vítimas de fraudes que passam

despercebidas e, mesmo assim, continuam com a sensação que o ambiente está seguro.

Este é um dos grandes motivos da falta de investimento em segurança, pois mesmo que as

análises técnicas mostrem um ambiente de alto risco, o fato de a comunidade se acomodar,

muitas vezes por desconhecimento quanto aos riscos, faz com que não haja investimentos;
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(b) zona do desconhecimento - mesmo ocorrendo com raridade, esta zona pode ser

verificada em algumas empresas que, mesmo possuindo sistemas sofisticados de

segurança, possuem um quadro de usuários que se sente inseguro. O maior desafio é mudar

a cultura do ambiente;

(c) zona do desconforto - esta é a zona mais adequada para o investimento de

segurança. É quando se tem a percepção mais clara da realidade e as informações sobre

vulnerabilidades são compartilhadas entre os usuários e a equipe técnica. É o momento

mais adequado ao planejamento da segurança e à tomada de decisões sobre investimentos;

(d) situação desejada - o último quadrante é exatamente onde as empresas desejam

estar. Os usuários estão conscientes da segurança, sentem-se seguros e a área técnica

implementou os recursos de segurança. É o ambiente onde a segurança está madura e, na

verdade, é a única situação na qual se justifica estar gerindo segurança. Nos outros

quadrantes se está gerindo o caos.

O autor finaliza seus estudos destacando que, “quando se está na zona da falsa

sensação de segurança dificilmente haverá um investimento significativo. Na maior parte

das vezes torna-se necessário um choque para se chegar à zona de desconforto. Estar com

falsa sensação de segurança é um sinal de alta vulnerabilidade e, para se tomar uma atitude

é necessário compartilhar a visão de falta de segurança. É difícil imaginar um caminho

direto entre a zona de falsa sensação de segurança e a situação desejada. É necessária uma

escala, mesmo que rápida, na zona de desconforto”.

Os especialistas em segurança criaram metodologias para auxiliar na definição das

prioridades dos investimentos em segurança de redes, a fim de gerenciar racionalmente os

riscos, assim como guiar o Security Officer na implantação da Política de Segurança. Um

dos métodos freqüentemente utilizados é o OCTAVE (Operationally Critical Threat,

Asset, and Vulnerability Evaluation), desenvolvido pelo CERT (Computer Emergency

Response Team).

Para ALBERTS e DOROFEE (2001, p. 2), este método de avaliação de riscos auto

direcionado possui os principais objetivos:

 fazer um balanço das informações críticas, necessidades do negócio, perigos e

vulnerabilidades;

 comparar as atuais práticas de segurança da organização com os padrões atualmente
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conhecidos;

 gerenciar e controlar todas as avaliações de riscos da organização;

 desenvolver uma estratégia de proteção, considerando a Política de Segurança,

gerenciamento administrativo e tecnológico;

 estabelecer uma equipe multidisciplinar que possa desenvolver a segurança da

informação da empresa.

Os mesmos autores (p. 2) descrevem algumas características deste método.

Inicialmente é criado um Analysis Team, pequeno grupo de 3 a 5 pessoas cuja função é

gerenciar o processo e analisar todas as informações obtidas. Essas pessoas devem possuir

conhecimentos da organização e seus processos de negócios, poder de decisão, facilidade

de comunicação e habilidade de negociações.

Os autores destacam que quando o processo é conduzido pelos próprios

funcionários da empresa há um maior comprometimento dos mesmos com a Política de

Segurança da empresa. Por outro lado, quando a empresa terceiriza esse trabalho, ela

desliga-se do processo de decisão, delegando-o ao consultor de segurança. Neste caso, os

funcionários podem não compreender corretamente as decisões indicadas pelo consultor de

segurança contratado, perdendo parte da sua eficácia.

O método OCTAVE é conduzido em três fases, sendo que cada fase contém dois

ou mais processos. A lista a seguir detalha os processos para cada fase do OCTAVE.

 fase I – identificar os ativos críticos e possíveis ameaças aos mesmos

processo 1: identificar o conhecimento dos gerentes sênior

processo 2 : identificar o conhecimento da área operacional

processo 3 : identificar o conhecimento da Alta Administração

processo 4 : criar ameaças padronizadas

 fase II – identificar vulnerabilidades de infra-estrutura

processo 5: identificar os componentes chave

processo 6 : avaliar os componentes selecionados

 fase III - desenvolver planos e estratégias de segurança

processo 7 : conduzir a análise de riscos
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processo 8 : desenvolver a estratégia de proteção

Outro autor, PELISSARI (2002, p. 48), cita outra metodologia para a definição dos

recursos a serem priorizados no planejamento para situações de contingência. Mais simples

e direta que a anterior, propõe a pontuação de determinados itens de segurança. Possibilita

responder, por exemplo, se a empresa deve investir em um back-up do equipamento do

estabilizador ou no back-up do servidor de arquivos.

Definiu então, uma variável denominada Grau de Proteção de Recursos (GPR).

No cálculo do valor dessa variável, o autor escolheu três itens de importância relevante

para análise, sendo:

GPR = [ ( P * 2) + (B * 3) + (I *5)] / 10, onde:

• P - possibilidade da indisponibilidade do recurso. Possui peso 2. Para este
item, os valores possíveis são:

0 - praticamente impossível;
2 - improvável;
4 - possível, porém nunca ocorreu;
6 – possível, e já ocorreu uma vez nos últimos cinco anos;
8 - possível e já ocorreu mais de uma vez nos últimos cinco anos;
10 - possível e já ocorreu mais de uma vez no último ano.

• B - existência atual de recursos alternativos ou procedimentos alternativos.
Possui peso 3. Para este item os valores possíveis são:

1 - existe recurso alternativo testado e funcionando;
4 - existe recurso alternativo e foi testado/utilizado no último ano;
6 - existe recurso alternativo, porém nunca foi testado/utilizado;
8 - existe recurso alternativo parcial;
10 - não existe recurso alternativo.

• I - impacto no ambiente computacional ou no ambiente de negócio. Possui
peso 5. Para este item os valores possíveis são:

1 - não impacta usuário final;
2 - impacta o ambiente batch e de desenvolvimento;
3 - impacta o ambiente batch de apoio. Ex.: passagem para a produção;
4 - impacta o ambiente on line de desenvolvimento;
6 - impacta o ambiente batch de produção;
7 - impacta parcialmente usuários e clientes;
10 - impacta grande parte (ou todos) os usuários e clientes.
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Como exemplo da metodologia acima, tome-se um exemplo onde a empresa

precisa decidir entre investir em um back-up do estabilizador ou um back-up do servidor

de arquivos, conforme a seguir:

• estabilizador:

P = 6 (possível e já ocorreu uma vez nos últimos cinco anos);
B = 10 (não existe recurso alternativo);
I = 10 (impacta grande parte ou todos os usuários e clientes).

GPRestabilizador = [ ( 6 * 2) + (10 * 3) + (10 * 5) ] / 10 = 9,2

• servidor de arquivos:

P = 4 (possível, porém nunca ocorreu);
B = 8 (existe recurso alternativo);
I = 7 (impacta parcialmente usuários e clientes).

GPRservidor de arquivos = [ ( 4 * 2) + (8 * 3) + (7 * 5) ] / 10 = 6,7

Segundo esse método de avaliação, a empresa deveria investir primeiramente no

estabilizador, pois o mesmo obteve um GPR maior. Isso não quer dizer que o servidor de

arquivos não seja importante, pelo contrário, todos os elementos são importantes. Mas,

segundo o autor, "viver e trabalhar com segurança da informação significa priorizar e

decidir". Sendo assim, não sendo possível a atualização de todos os problemas referentes a

segurança ao mesmo tempo, deve-se priorizar os mais importantes, definidos com o auxílio

desse método simplificado.

A análise de risco consiste em um processo de identificação e avaliação dos fatores

de risco presentes e de forma antecipada no ambiente organizacional, possibilitando uma

visão do impacto negativo causado aos negócios. Através da aplicação deste processo é

possível determinar as prioridades de ação em função do risco identificado, para que seja

atingido o nível de segurança desejado pela organização. Proporciona também informações

para que se possa identificar o tamanho e o tipo de investimento necessário de forma

antecipada aos impactos na organização causados pela perda ou indisponibilidade dos

recursos fundamentais para o negócio (MOREIRA, 2001, pg. 11).

Fundamentalmente, um trabalho de análise de risco é peça fundamental para a
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obtenção da qualidade em um programa de segurança, pois ajudará a identificar todos os

pontos críticos e falhos de proteção em todos os processos, configurações, documentações,

enfim, tudo o que possa ser valioso para a atividade da organização. Esta atividade dará os

direcionamentos para a identificação das medidas de segurança necessárias para que o

ambiente computacional da empresa possa atingir o nível de segurança desejado.

Ainda segundo MOREIRA (2001, p. 11), é impossível prever com exatidão em

termos de variedade e freqüência os inúmeros acontecimentos que poderão ocorrer, e,

portanto, este tipo de análise aponta os possíveis perigos e sua conseqüências em virtudes

das vulnerabilidades presentes no ambiente computacional de muitas empresas. Por outro

lado, sem um processo deste tipo, não é possível identificar a origem das vulnerabilidades,

nem visualizar os riscos.

A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS BANCOS (2000, p. 10) defende que se deve

entender quais danos os riscos de segurança podem causar aos negócios das organizações.

Segundo este entidade, uma possível forma seria obter resposta às seguintes questões:

 quais informações confidenciais necessitam ser protegidas?

 quais são as implicações de incidentes de segurança, relacionados com a informações,

para os negócios e para a organização?

 como as partes dos negócios são suportadas pelo uso de tecnologia?

 o quanto decisões essenciais dependem da atualização, precisão, disponibilidade e

integridade das informações ?

Dentro deste contexto, MOREIRA (2001, p. 14) alerta que as empresas gastam

fortunas investindo em ferramentas caríssimas com a ilusão de que todos os problemas

estarão resolvidos. Para o autor, os seguintes questionamentos devem ser feitos pelas

empresas antes de efetuarem qualquer investimento:

 que ativos devem ser protegidos?

 quais ativos deverão ter proteção adicional?

 quem poderá conceder autorizações e privilégios para o acesso aos sistemas?

 como proceder quando programas piratas forem encontrados nas estações de trabalho?

MOREIRA (2001, pg. 12) ressalta que um processo de análise de risco deve, no

mínimo proporcionar as seguintes informações:
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 pontos vulneráveis do ambiente;

 ameaças potenciais ao ambiente;

 incidentes de segurança causado pela ação de cada ameaça;

 impacto negativo para o negócio a partir da ocorrência dos incidentes prováveis de

segurança;

 riscos para o negócio a partir de cada incidente de segurança;

 medidas de proteção adequadas para impedir ou diminuir o impacto de cada incidente.

Nesta mesma linha, SÊMOLA (2002, p. 1) recomenda um detalhado check-list para

avaliar a efetividade da análise de risco, destacando-se os seguintes questionamentos:

 foi promovido um encontro inicial, envolvendo gestores e técnicos, com o objetivo de

criar sintonia quanto aos conceitos de segurança e a metodologia de trabalho ?

 foi realizada uma reunião de planejamento, onde foi mapeada a representatividade dos

equipamentos e usuários para identificar o percentual de amostragem da análise e

construído um cronograma de trabalho detalhado ?

 foram realizadas entrevistas com o gestor de cada processo de negócio envolvido, a fim

de identificar os ativos físicos, tecnológicos e humanos que o sustenta ?

 foi aplicada uma metodologia de execução de projetos consistente e em conformidade

com a Norma NBR ISO/IEC 17799 ?

 foram realizadas visitas físicas ao ambiente operacional a fim de mapear

vulnerabilidades relacionadas, por exemplo, a incêndio, cabeamento estruturado,

aterramento, acesso físico, etc. ?

 o trabalho foi desenvolvido por uma equipe mista de profissionais especializados nas

diferentes tecnologias presentes no escopo da análise ?

O processo de análise das medidas de segurança pode ser aplicado onde seja

necessário avaliar riscos potenciais, independente da área desejada. Quanto maior o escopo

de avaliação, menor a possibilidade de erros em virtude da abrangência dos recursos

envolvidos. É claro que quanto maior o universo de avaliação, menor a possibilidade de

um ativo crítico para o processo ficar fora da análise, influenciando no resultado final.

BRODERICK (2001, p. 12) enfatiza que a informação é o recurso de negócios
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mais crítico e valioso de uma organização, e que o gerenciamento da segurança das

informações consideradas como críticas deve ser uma rotina incorporada às práticas de

trabalho das empresas.

Segundo o autor, a avaliação dos riscos deve ser executada na ocorrência de uma

das condições a seguir: em (a) projetos de recursos vultuosos ou estratégicos, (b) quando

os processos internos da empresa foram alterados, (c) quando novas vulnerabilidades ou

ameaças forem identificadas ou (d) se um incidente de segurança ocorreu recentemente.

A lista não é exclusiva ou exaustiva, mas simplesmente destaca um número de

áreas aonde as avaliações dos riscos da segurança das informações devem ser executadas

continuamente.

O amplamente aceito Ciclo de Gerenciamento do Risco (fig. 2.9), foi proposto em

1998 pelo US Government Accounting Office no seu GAO-AIMD-98 Information Security

Report.  Este órgão estudou as práticas de gerenciamento da segurança das empresas

líderes em segurança e descobriu que estas organizações gerenciaram de uma maneira

vitoriosa seus riscos de segurança da informação através de um contínuo ciclo de

atividades de gerenciamento de riscos. A figura mostra que cada uma destas atividades está

ligada em um círculo para ajudar a garantir que os riscos do negócio estejam

continuamente sendo monitoradas, que as políticas de segurança estejam sendo

regularmente atualizadas, e que os controles estejam funcionando de forma efetiva.
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Figura 2.9- O ciclo de gerenciamento do risco
Fonte: BRODERICK, 2002, p. 12-18, 2001.

Segundo BRODERICK (51, p. 14), o gerenciamento de riscos da segurança de

informações, da mesma forma que muitos outros aspectos da segurança de informações,

obedece a um ciclo de vida que é associado com os seguintes fatores:

 a maturidade dos negócios: neste contexto, o termo maturidade dos negócios refere-se

a posição da empresa no ciclo de vida do negócio. Negócios em uma fase inicial têm

perspectivas de riscos de informação completamente diferentes quando comparadas

com Negócios que estão em seu quinto ou centésimo aniversário. As diferenças

fundamentais são (a) a quantidade de informações, (b) o valor destas informações e (c)

o impacto nos negócios se estas informações forem reveladas, modificadas, copiadas,

ou deletadas. Empresas que estão em fase inicial de seu ciclo de vida tipicamente têm

menos informações, mas as informações que possuem podem ser de grande valor para

seus concorrentes.

 o nível de sensibilidade da informação: a sensibilidade da informação é

freqüentemente relacionada a seu valor. A sensibilidade da informação é impactada (a)

pelo custo da aquisição ou criação da informação e (b) pelo valor de negócio que pode

ser derivada da informação – internamente ou por um concorrente. A medida que a

informação se torna de maior sensibilidade para a organização, a mesma tipicamente

investe mais em mecanismos para evitar acessos não autorizados, ou modificação ou

deleção da informação;

 o nível de criticidade da informação: as informações que são intrinsecamente críticas

para a operação ou para o sucesso das organizações, são fortemente valorizadas pelas

mesmas. Da mesma forma que as informações de grande sensibilidade, as informações

críticas são fortemente protegidas;

 o valor da informação: a maioria das organizações insiste que não pode atribuir um

valor para suas informações, ou que suas informações são de pequeno ou nenhum

valor. Na maioria dos casos, ambos argumentos estão incorretos. Todas as informações

têm valor, pois custos podem ser associados com sua criação, manutenção e uso. A

criação de uma informação – seja original ou derivada de outra informação – tem

sempre um custo associado a este processo.

BRODERICK (2001, p. 16) alerta que “sempre que uma avaliação de riscos é
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efetuada, os resultados da avaliação serão avaliados segundo os impactos no negócio e nos

custos para mitigar cada risco”. Ainda segundo o mesmo autor, “a avaliação de riscos não

deve pretender eliminar todos os riscos, mas apenas reduzir o nível de risco para um nível

aceitável pelos Executivos da empresa, podendo a Alta Administração decidir,

possivelmente devido aos custos, ou outros fatores, a não mitigar para um risco em

particular, mas aceitar este risco, sendo esta decisão uma decisão de negócios”.

SÊMOLA (2002, p. 2) critica que alguns serviços de análise de riscos sejam

baseados apenas nos ativos tecnológicos, ou seja, tem como alvo o perímetro de rede com

seus servidores, sistemas operacionais, serviços eletrônicos e equipamentos de

conectividade. Alerta ainda que muitas empresas apenas aplicam ferramentas de software,

scanners que automatizam o trabalho de varredura à procura de falhas de seguranças

catalogadas em uma base de dados nem sempre atualizadas, e emitem um relatório

profundamente técnico, e, principalmente, não contextualizado ao linguajar e às

necessidades do negócio.

Finalizando, MOREIRA (2001, p. 11) alerta que “as medidas de segurança não

podem assegurar 100% de proteção, e a empresa deve analisar a relação custo/benefício de

todas. A empresa precisa achar o nível ao qual estará disposta a correr”.

2.4.4 A Segurança física e o Controle de acesso - outro mecanismo utilizado pelas

empresas é a Segurança física e o Controle de acesso. A NBR ISO/IEC 17799 (2001, p.

13) define que a Segurança física tem como seu objetivo básico “prevenir acesso não

autorizado, dano e interferência às informações e instalações físicas da organização”. Para

tal, segundo esta Norma, “convém que os recursos e instalações de processamento de

informações críticas ou sensíveis do negócio sejam mantidos em áreas seguras, as quais

devem estar fisicamente protegidas de acesso não autorizado, dano ou interferência”.

HAICAL (2002, p. 1) alerta que controle físico “é toda e qualquer aplicação de

procedimentos ou uso de equipamentos com o objetivo de proteger ambientes,

equipamentos ou informações cujo acesso deve ser restrito. Este tipo de controle envolve o

uso de chaves, trancas, guardas, crachás, cercas, alarmes, vídeo, smart cards, biometria e

outros meios, além da aplicação de Normas e procedimentos utilizados pela empresa para

esse fim”.

SZUBA (1998, p. 55) ressalta que a segurança física é a parte vital de qualquer

Plano de Segurança, e que sem a mesma torna-se difícil, se não impossível, se ter a
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segurança da informação, a do software, a de acesso do usuário, e da rede.

Para o autor,

“a segurança física da informação contempla a proteção física dos
prédios e equipamentos (e dos softwares e informações contidos
nos mesmos) contra roubos, vandalismo, desastres naturais,
catástrofes humanas e danos acidentais, e, portanto requer prédios
sólidos, estratégias eficientes em casos de emergência, fontes de
tensão confiáveis, controle adequado da temperatura, e proteção
apropriada contra intrusos”.

SZUBA (1998, p. 55) alerta que a segurança física é usualmente o resultado de uma

série de conflitos - o que a organização realmente necessita e o que a mesma pode suportar

e implementar. Nestes casos, o autor recomenda que as empresas efetuem uma análise de

riscos para identificar suas vulnerabilidades e priorizar a solução de segurança mais

adequada para o caso. O autor valoriza a proteção física, destacando: “qualquer que seja a

ação de segurança física implementada, tornará o sistema mais seguro do que antes”.

As restrições orçamentárias das empresas podem vir a impactar o nível de

implementação de algumas medidas de proteção físicas. Nesta linha de pensamento,

HAICAL (2002, p. 1) enfatiza que “a política e o investimento no controle de acesso físico

adotada pela empresa estará diretamente ligada à importância de seus Ativos, observando

sempre a relação custo/benefício”. O autor complementa sua linha de pensamento citando

ser fundamental a análise do perfil de cada empresa para a definição de uma política de

controle de acesso físico que se encaixe nas necessidades do cliente.

Em relação a Controle de acesso, SZUBA (1998, p. 55) define

“Controle de acesso é conjunto de procedimentos através dos quais
usuários autorizados acessam um sistema de computador e
simultaneamente impede que usuários não-autorizados acessem os
mesmos sistemas, ou seja, limita para os usuários autorizados os
acessos a apenas determinadas partes dos sistemas”.

A Norma NBR ISO/IEC 17799 (2001, p. 27) define que “o controle de acesso tem

como objetivo básico controlar o acesso às informações da organização, e para tal, convém

que o acesso à informação e processos do negócio seja controlado na base dos requisitos de

segurança e do negócio”. Esta Norma detalha o Controle de acesso conforme estrutura do
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quadro 2.6.

Item Objetivo Sub-item
9.1 Requisitos do

negócio para controle
de acesso

Controlar o acesso
à informação

9.1.1 Requisitos do negócio e política
9.1.2 Regras de controle de acesso

9.2 Gerenciamento de
acessos dos usuários

Prevenir acessos
não autorizados aos

sistemas de
informação

9.2.1 Registro de usuário
9.2.2 Gerenciamento de privilégios
9.2.3 Gerenciamento de senha dos usuários
9.2.4 Análise crítica dos direitos de acesso do usuário

9.3 Responsabilidade
dos usuários

Prevenir acesso
não autorizado dos

usuários

9.3.1 Uso de senhas
9.3.2 Equipamento de usuário sem monitoração

9.4 Controle de acesso
à rede

Proteção dos
serviços de rede

9.4.1 Política de utilização dos serviços de rede
9.4.2 Rota de rede obrigatória
9.4.3 Autenticação para conexão externa do usuário
9.4.4 Autenticação de nó
9.4.5 Proteção de portas de diagnóstico remotas
9.4.6 Segregação de redes
9.4.7 Controle de conexões de rede
9.4.8 Controle do roteamento de rede
9.4.9 Segurança dos serviços de rede

9.5 Controle de acesso
ao sistema operacional

Prevenir acesso
não autorizado ao

computador

9.5.1 Identificação automática de terminal
9.5.2 Procedimentos de entrada no sistema (log-on)
9.5.3 Identificação e autentificação de usuário
9.5.4 Sistema de gerenciamento de senhas
9.5.5 Uso de programas utilitários
9.5.6 Alarme de intimação para a salvaguarda de usuários
9.5.7 Desconexão de terminal por inatividade
9.5.8 Limitação do tempo de conexão

9.6 Controle de acesso
às aplicações

Prevenir acesso
não autorizado à

informação contida
nos sistemas de

informação

9.6.1 Restrição de acesso à informação
9.6.2 Isolamento de sistemas sensíveis

9.7 Monitoração do uso
e acesso ao sistema

Descobrir
atividades não

autorizadas

9.7.1 Registro (log) de eventos
9.7.2 Monitoração do uso do sistema
9.7.3 Sincronização dos relógios
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9.8 Computação móvel
e trabalho remoto

Garantir a
segurança da

informação quando
se utilizam a

computação móvel e
os recursos de

trabalho remoto

9.8.1 Computação móvel
9.8.2 Trabalho remoto

Quadro 2.6 - Norma NBR ISO/IEC 17799 – itens da Dimensão Controle de acesso
Fonte: NBR ISO/IEC 17799, 2002, p. 27-38.

A seguir, uma breve descrição das principais Medidas de Segurança implementadas

pelas empresas brasileiras, segundo pesquisas realizada pela empresa Módulo e citadas na

literatura disponível.

a) prevenção contra vírus

Vários autores descrevem o modo de operação dos softwares antivírus. HAGEN

(2001, p. 03) cita o modo de operação como a seguir:

“os softwares antivírus basicamente possuem uma base de dados
com as assinaturas dos vírus conhecidos, sendo que essas
assinaturas são o código dos vírus, que são verificados arquivo por
arquivo no processo de procura. O ponto chave é manter a base de
dados atualizada com as assinaturas de todos novos vírus
descobertos a cada dia. Deve-se atualizar o software antivírus
freqüentemente, a fim de manter-se protegido, pois a cada dia
surgem de 10 a 12 novos vírus”.

HAGEN (2001, p. 03) alerta para a provável perda de performance dos

computadores pela ação constante do antivírus, visto que é um programa que pode ser

configurado para se procurar, em todos os arquivos utilizados a cada momento, assinaturas

de vírus, e este processo de procura utiliza os recursos do computador. Para o autor, deve-

se balancear a performance verificando-se a configuração do computador (quantidade de

memória, quantos programas são usados ao mesmo tempo, quanto dos recursos do

computador o antivírus utiliza, etc.) e o grau de proteção desejado.

 PELISSARI (2002, p. 43) enfatiza a importância da instalação de softwares

antivírus sistematicamente atualizados no firewall de empresas que estão ligadas à redes

onde é permitido aos usuários fazer download de arquivos da internet, pois “a

probabilidade de um computador ser infectado é diretamente proporcional à quantidade de

novos arquivos ou aplicações adicionadas a ele, ou seja, um computador que

constantemente faz downloads da internet está muito mais suscetível a uma infecção do

que um computador que não possui acesso à internet”.
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O mesmo autor classifica a Política de Segurança para os vírus em três aspectos:

 prevenção: tenta evitar a contaminação de qualquer arquivo da organização;

 detecção: tenta detectar, o mais rápido possível, a contaminação de algum arquivo;

 remoção: tenta remover o vírus do sistema infectado, que pode ser feito através de

deleção do arquivo, eliminação do vírus ou reinstalação do Sistema Operacional.

A 8a Pesquisa Nacional de Segurança da Informação efetuada pela empresa

Módulo evidenciou o Antivírus como a primeira medida de Segurança mais implementada

dentre as empresas respondentes, com 77% de votos. A figura 2.10 mostra a evolução do

percentual de empresas que tem antivírus instalado, no período 1999-2002.

Figura 2.10 – Gráfico do percentual de empresas que tem antivírus implementado
Fonte: Empresa Módulo, 2002.

b) instalação de firewall

A RFC 2828 (2002, p. 44) define o termo firewall como sendo “uma ligação entre

redes de computadores que restringem o tráfego de comunicação de dados entre a parte da

rede que está dentro, ou antes, do firewall, protegendo-a assim das ameaças da rede de

computadores que está fora ou depois do firewall. Esse mecanismo de proteção geralmente

é utilizado para proteger uma rede menor (como os computadores de uma empresa) de uma

rede maior (como a internet)”. O firewall deve ser instalado no ponto de conexão entre as

redes, onde, através de regras de segurança, controla o tráfego que flui
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para dentro e para fora da rede protegida. Pode ser desde um único computador, um

software sendo executado no ponto de conexão entre as redes de computadores ou um

conjunto complexo de equipamentos e softwares.

Para PELISSARI (2002, p. 27) um firewall deve executar as seguintes funções:

 direcionar o tráfego para sistemas internos mais confiáveis;

 esconder sistemas vulneráveis que não poderiam ser facilmente protegidos;

 criar um “log” do tráfego de entrada e saída da rede;

 esconder informações como nome de sistemas, topologia da rede, identificações dos

usuários internos contra possíveis intrusos.

Existem várias técnicas usadas na implementação de firewall. Vários autores

detalham essas técnicas, dentre os quais pode-se citar RABENER (2001, p. 2), que as

classifica em:

(a) filtragem de pacotes (mais simples, menos seguro) - simplesmente permite ou

não o acesso baseado no endereço origem/ destino ou na porta origem/destino do protocolo

de comunicação utilizado. Utiliza-se de uma relação de endereços confiáveis para permitir

ou não o acesso;

(b) inspeção de estado de pacote (um pouco mais complexo, melhor segurança) -

permite ou não o acesso, analisando não apenas as informações utilizadas na filtragem de

pacotes, mas também analisa o cabeçalho de cada pacote de informação que chega,

verificando se pertence a uma conexão interna. Ou seja, se chegar ao firewall um pacote

que não foi solicitado por algum terminal de dentro da área protegida, o pacote é

bloqueado;

(c) proxy firewalls (o mais seguro, mas diminui o desempenho da rede): nesse tipo

de implementação, toda a comunicação é direcionada ao firewall. Este, recebendo uma

solicitação de pacote para ser enviada a rede externa, examina suas políticas de segurança.

Se o pacote atendê-las, envia-o para o destino, mas, com o endereço IP do firewall,

protegendo o verdadeiro endereço de origem da solicitação. Ao receber um pacote de

respostas, examina seu conteúdo e em seguida verifica se o pacote pertence a uma

solicitação interna. Em caso positivo, repassa-o então ao solicitante.

RABENER (2001, p. 1) faz o seguinte alerta : “... os firewalls não são uma cura
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mágica. São simplesmente ferramentas que disponibilizam uma primeira linha de defesa

entre a rede do cliente e a internet”. A 8a Pesquisa Nacional de Segurança da Informação

efetuada pela empresa Módulo evidenciou o firewall como a segunda medida de Segurança

mais implementada dentre as empresas respondentes, com 76% de votos. A figura 2.11

mostra o percentual de empresas que tem firewall instalado no período de 1999-2002.

Figura 2.11 – Gráfico do percentual de empresas que tem firewall implementado
Fonte: Empresa Módulo, 2002

Uma possível justificativa para a queda (em termos percentuais) de empresas que

tem firewall instalado, pode ser devido ao significativo aumento de hosts no Brasil neste

período, com um crescimento de 35% nos dois últimos anos, conforme figura 2.1

c) senhas e autenticação

A RFC 2828 (2002, p. 72) define senha como sendo “um dado secreto, usualmente

uma seqüência de caracteres, que é usado como informação para autenticar um usuário ou

pessoa, e é normalmente utilizada em conjunto com uma identificação do usuário no

processo de autenticação quando da entrada do usuário na rede ou sistema”.

A mesma RFC define autenticação como sendo “o processo de verificar a

identidade declarada por uma entidade do sistema, ou seja, verificar se quem está tentando
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utilizar o sistema ou ganhar acesso, é realmente quem declara ser”.

O processo de autenticação pode ser dividido em dois passos, conforme descrito

pela mesma RFC 2828 (2002, p. 9):

(a) passo de identificação: apresentação de uma identificação ao sistema de

segurança. Pode ser o login de entrada ou o nome da conta;

(b) passo de verificação: checa com dados já armazenados previamente se a

password e o login estão corretos, gerando então a informação se a autenticação está

correta ou não. Se sim, o sistema assume que a pessoa ou a entidade que requer o acesso é

quem realmente declara ser, e então libera as transações permitidas para serem realizadas.

Inúmeros autores estabelecem regras para a criação de uma "boa" senha. HAGEN

(2001, p. 2) cita os requisitos para uma “boa” senha:

 a senha deve ter pelo menos 8 caracteres e ter pelo ao menos um caractere maiúsculo,

um caractere minúsculo, e um caractere que não seja letra, tal como um número ou

caracteres especiais: !,@,#,$,%;

 deve-se usar acrósticos de frase na hora em que for formular a senha, tal como

“CfcoMc” , que significa “Como foi caro o Meu carro”;

 não se deve utilizar palavras conhecidas em qualquer língua, pois um cracker

utilizando-se de um programa de cracking com dicionários de palavras conseguiria em

pouco tempo descobri-la;

 a senha deve ser trocada em intervalos periódicos de tempo. Quanto menor o período,

melhor.

Segundo PEIXOTO (2000, 9), “preferencialmente, as regras de criação de senhas

devem ser impostas no Sistema de Segurança da organização obrigando o usuário a utilizá-

las, pois o ser humano possui uma tendência nata em fazer o mais fácil, ou seja, não

utilizar senha alguma ou utilizar algum dado fácil, como nomes ou datas. Se essas regras

forem impostas no Sistema de Segurança, não será permitido cadastrar senhas que não as

obedeçam, gerando sempre boas passwords”.

Por outro lado, novas tecnologias de autenticação estão surgindo à medida que as

tecnologias atuais são decifradas ou fraudadas pelos crackers, dentre as quais pode-se citar

a autenticação biométrica. A RFC 2828 (2002, p. 13) define biometria como



65

sendo “o processo de gerar autenticação através da comparação de alguma característica

física da pessoa (como impressão digital, palma da mão, padrão da íris, padrão de voz, ou

escrita) com o padrão da mesma já armazenado digitalmente”.

MIELLI (2002, p. 1) define o termo biometria como "a ciência que estuda a

medição dos seres vivos. No mundo digital, métodos de autenticação ou identificação

biométricos são aqueles que utilizam características físicas exclusivas de cada pessoa para

permitir o acesso a informações”. O autor complementa afirmando que “a biometria é um

método naturalmente mais seguro, visto que usa as características únicas, pessoais e

intransferíveis, que não correm o risco de serem esquecidas, roubadas ou compartilhadas”.

Existem vários métodos de autenticação biométrica. MIELLI (2002, p.4) descreve

sucintamente as vantagens e desvantagens de cada método, conforme quadro 2.7.

Sistema Como funciona Vantagens Desvantagens
Impressão

digital

Um scanner registra pontos da
impressão digital do usuário.

Praticidade e custo. Alterações como
machucados podem

atrapalhar o
reconhecimento.

Reconhecimento

da face

O programa mapeia
características geométricas da
face, pontos capazes de definir

distâncias, proporções, tamanho
e forma.

Como registra
características

geométricas, o sistema
aceita mudanças como

corte de cabelo.

Não é um dos sistemas
mais seguros, sendo

comum acontecerem erros
de reconhecimento.

Íris Uma câmara registra a imagem
da íris, que, assim como a

impressão digital, é exclusiva
de cada ser humano.

A íris praticamente não
sofre alterações com o
passar do tempo e não

está sujeita a ferimentos
quanto como a impressão

digital.

Além do custo, há a
questão da barreira cultural
– afinal, não é todo mundo
que quer uma luz entrando

no seu olho.

Voz O programa analisa padrões
harmônicos da fala.

Praticidade. Ruídos e até mesmo o
estado emocional podem

alterar a voz.
Geometria da

mão

É um sistema muito semelhante
ao de impressões digitais. O
programa registra pontos da

mão, como desenhos das linhas
e distância dos dedos.

Praticidade. Alterações como
machucados podem

atrapalhar o
reconhecimento.

Quadro 2.7 - Vantagens e desvantagens dos métodos de autenticação biométrica
Fonte: MIELLI, 2002, p. 4.

d) criptografia

A palavra criptografia é composta dos termos gregos kryptos – secreto, oculto,
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ininteligível e grapho – escrita, escrever. Portanto, criptografia consiste na ciência de

comunicar-se secretamente, com o objetivo básico de tornar uma mensagem ininteligível a

um adversário que possa vir a interceptar a mensagem (CARVALHO, 2001, p. VII).

A RFC 2828 (2002, p. 30) define o termo criptografia como “a ciência matemática

que lida com a transformação de dados para mudar seu significado em algo ininteligível

para o inimigo (por exemplo, escondendo o seu conteúdo semântico), e prevenindo sua

alteração ou seu uso sem autorização”.

PEIXOTO (2000, p. 51), define criptografia como sendo “a ciência inventada pelos

chineses, e empregada ao longo da história para proteger segredos políticos e militar, e

quer dizer em grego escrita escondida”. Para o autor, a criptografia tornou-se um elemento

crucial do cotidiano numa era em que um número cada vez mais crescente de indivíduos

tem senhas. O mesmo enfatiza que a busca de códigos imunes a crackers e piratas usa

equações matemáticas cada vez mais complexas, e que delas, dependem não só grandes

negócios, mas qualquer operação comercial na internet.

Nesta mesma linha de pensamento, PELISSARI (2002, p. 25) salienta que a

criptografia “é o meio primário para oferecer confidencialidade às informações

transmitidas entre as redes de computadores ou através da internet. Pode ser usada para

qualquer tipo de dado transmitido, desde um e-mail, até um arquivo com dados

confidenciais. Também é comumente utilizada para proteger dados armazenados onde a

segurança física é de difícil implementação”.

PEIXOTO (2000, p. 53) relata que até os anos 70, ambos, o algoritmo e a chave,

costumavam ser mantidos em sigilo. Hoje, as empresas divulgam os algoritmos e até

oferecem prêmios em dinheiro para cientistas e hackers de plantão “quebrarem” seus

sistemas – ou seja, encontrem as chaves. Se ninguém consegue, mesmo sabendo o

algoritmo, significa que o algoritmo é realmente efetivo.

CARVALHO (2001, p. 2) cita que o processo de criptografia consiste em

transformar uma mensagem (tp), através de uma função parametrizada por uma chave

(Ech), em um texto inteligível. A saída desse processo de criptografia é chamada texto

cifrado (tc) ou criptograma. Após o processo de criptografia, o texto é então transmitido ao

destinatário, o qual conhece o método utilizado para a criptografia e também conhece a



67

chave, sendo fácil a transformação do texto criptografado (tc’) em texto simples

novamente (tp’). Se a mensagem for interceptada por alguém, será necessário descobrir a

chave de criptografia bem como o seu método, para que se possa utilizar a mensagem

capturada. Este processo pode ser visualizado simbolicamente na figura 2.12.

Figura 2.12 - Desenho esquemático de um processo de criptografia
Fonte: CARVALHO, 2001, p. 2

TANENBAUM (1997, p. 663) divide os métodos de criptografia em duas

categorias: as cifras de substituição e as cifras de transposição.

Em uma cifra de substituição, cada letra ou grupo de letras é substituído por outra

letra ou grupo de letras, de modo a criar um “disfarce”. Por exemplo, pode-se definir que

no processo de criptografia de um texto, cada letra seja deslocada de k letras. Nesse caso, k

torna-se uma chave para o método de criptografia. Como exemplo, considere-se o texto

simples abcdefghijklmnopqrstuvwxyz. Com uma chave k de deslocamento de 2 letras, o

texto cifrado passaria a ser cdefghijklmnopqrstuvwxyzab.

O método de criptografia baseado em cifras de substituição passou por vários

aperfeiçoamentos, todos com a finalidade de dificultar a descoberta do texto original. Um

dos aperfeiçoamentos implementados foi fazer com que cada um dos símbolos do texto

simples, digamos 26 letras, fosse mapeado para alguma outra letra.

Como exemplo, o texto simples abcdefghijklmnopqrstuvwxyz passaria a ser

cifrado como sendo QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM. Esse sistema geral é

tp
Ech

Remetente

Dch

Destinatário

tc’tc tp’
Canal Inseguro

Inimigo
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chamado de substituição monoalfabética, sendo a chave o string de 26 letras

correspondente ao alfabeto completo. À primeira vista, talvez este sistema pareça seguro,

pois apesar de conhecer o sistema genérico (substituição de letra por letra), o criptoanalista

não sabe quais das 26! (= 4 x 1026 ) chaves possíveis estão em uso. Mesmo a 1us por

solução, um computador levaria 1013 anos para experimentar todas as chaves. Todavia,

com um volume de texto cifrado surpreendentemente pequeno, a cifra pode ser descoberta

com facilidade, se beneficiando da estratégia básica das propriedades estatísticas dos

idiomas.

Uma das características que se pode notar nesse método de criptografia é que a

ordem dos símbolos no texto simples é mantida, embora de maneira oculta.

Outro método de criptografia citado pelo autor é o de cifras de transposição. Nesse

método de criptografia, “as letras são reordenadas, mas não ocultas". A figura 2.13

representa uma cifra de transposição comum, denominada transposição colunar. A cifra se

baseia em uma chave que é uma palavra ou frase contendo letras repetidas. No exemplo a

seguir, MEGABUCK é a chave. A finalidade da chave é numerar as colunas de modo que

a coluna 1 fique abaixo da letra da chave mais próxima do início do alfabeto, e assim por

diante. O texto simples é escrito horizontalmente, em linhas. O texto cifrado é lido em

colunas, a partir daquela cuja letra da chave seja a mais baixa.

Texto simples: pleasetransferonemilliondollarsto
                        myswissbankaccountsixtwotwo

Texto cifrado: AFLLSKSOSELAWAIATOOSSCTCLNMOMANT
                        ESILYNTWRNNTSOWDPAEDOBUOERIRICXB

 M E G A B U C K
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

7 4 5 1 2 8 3 6
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
P L E A S E T R
A N S F E R O N
E M I L L I O N
D O L L A R S T
O M Y S W I S S
B A N K A C C O
U N T S I X T W
O T W O A B C D

Figura 2.13: Desenho esquemático de uma cifra de transposição
Fonte: TANENBAUM, 1997, p. 663.
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Para romper uma cifra de transposição, o criptoanalista deve primeiro estar ciente

de que está lidando com uma cifra de transposição. Examinando a freqüência de E, T, A,

O, I, N etc., fica fácil constatar se essas letras se encaixam no padrão normal para texto

simples. Se houver a correspondência, isso significa que a cifra é evidentemente de

transposição, pois nesse tipo de cifra cada letra representa ela mesma.

2.5 – Modelos de Certificação e Avaliação da Segurança da Informação

Existem inúmeras técnicas e modelos de técnicas de certificação e avaliação,

relacionadas a segurança de informação. A seguir, relataremos as mais significativas:

2.5.1 Trusted Security Evaluation Criteria Schemes (TSECS)

Segundo SOLMS (1996, p. 283), o Trusted Computer Security Evaluation Criteria

(TCSEC) – que teve sua primeira publicação em 1985 - foi o primeiro critério a ter ampla

aceitação. Este critério ainda serve como referência no processo de desenvolvimento de

produtos com segurança.

O Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC), publicado em

1990, e o Canadian Trusted Computer Product Evaluation Criteria (CTCPEC), publicado

em 1993, foram as respostas da Europa e do Canadá, respectivamente, ao TCSEC. Uma

reação americana ao ITSEC ocorreu em 1992, através da Federal Criteria. Atualmente,

todas estes participantes estão trabalhando no sentido de harmonizar estes critérios, e uma

versão temporária encontra-se disponível para revisão.

O critério de avaliação se refere a produtos, por exemplo, uma coleção de produtos

montados no sentido de se alcançar requisitos específicos de uma dada finalidade. Nem

todos os critérios mencionados acima avaliam ambos produtos e sistemas. O TCSEC avalia

apenas produtos.

Em todos os critérios de avaliação, três aspectos são focados: (a) funcionalidade (a

performance de segurança dos sistemas), (b) efetividade (para garantir que os mecanismos

utilizados são os apropriados para os requisitos de segurança especificados) e (c) garantia

(a confiabilidade da avaliação).

O critério TCSEC considera todos os três aspectos simultaneamente na definição

de suas classes de segurança, enquanto que o critério ITSEC permite se referenciar a cada
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um dos aspectos de forma independente.

No caso de uma avaliação pelo critério ITSEC, um claro e bem definido alvo de

avaliação (Target of Evaluation – TOE) é definido. O TOE define o produto ou sistema

que necessita ser avaliado claramente. Um alvo de segurança é também definido para o

sistema ou produto sob avaliação. O alvo de segurança especifica as funcionalidades do

TOE, ou seja, quais são os objetivos de segurança do TOE. O TOE é então avaliado para

assegurar se satisfaz o alvo de segurança, e, se o faz de modo satisfatório, um certificado

declara e assegura que o TOE atende ao alvo de segurança.

Os produtos e sistemas certificados fornecem blocos bastante seguros em direção a

um ambiente de segurança de informação seguro.

2.5.2 A Norma ISO 9000 (BS 5750)

A série ISO 9000 é uma série de padrões internacionais de garantia de qualidade,

que se aplicam para os sistemas de gerenciamento da qualidade e para os processos que são

utilizados para produzir um determinado produto. Esta série estabelece um conjunto básico

de requisitos de sistemas de qualidade necessários para assegurar que os processos da

organização são capazes de produzir, de forma consistente, produtos que atendam às

expectativas dos consumidores.

A ISO 9000 não se refere a segurança de informações de forma direta, mas muitos

tópicos relacionados à segurança são referendados pela ISO 9000, como por exemplo,

políticas de segurança, análise de riscos, etc. A comunidade da Europa tem adotado a série

ISO 9000 como seu padrão de garantia de qualidade. Este fato coloca uma grande pressão

em todos os produtores do mundo que desejam comercializar com as empresas da Europa e

de outros mercados.

A série ISO 9000 é um modelo genérico para garantir a qualidade no

projeto/desenvolvimento, produção, instalação e prestação de serviços. Os requisitos dos

padrões têm de ser cumpridos pelas empresas. As ações devem ser registradas

formalmente, como uma evidência de que a empresa atendeu aos requisitos. Esta série

utiliza um método de avaliação orientado, através de auditorias, através das quais os

principais processos, procedimentos e documentos são detalhadamente avaliados. A ISO

9000 também emite um certificado para as empresas que cumpriram os requisitos dos

padrões.
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Muitas empresas buscam a certificação ISO 9000 apenas por marketing. A grande

maioria percebe que a certificação facilita a venda de seus produtos/serviços em um

mercado cada vez mais competitivo e exigente.

2.5.3 Auto–Avaliação da Segurança de Informação

Obviamente, a solução ideal deveria ser algum esquema próprio de auto-avaliação,

ou seja, algum esquema onde os controles de segurança de informação atualmente

instalados possam ser avaliados pela própria organização para provar se a mesma alcançou

determinada proteção ou não. Este método fornece à Alta Administração um check-list que

servirá para avaliar a eficiência de seus controles atuais em relação à segurança de

informação.

Inúmeras empresas utilizam o método de auto-avaliação, cada uma com seus

critérios, regras, e segundo metodologias próprias. As metodologias variam desde uma

varredura superficial, até as de aspectos formais, onde o nível de segurança de informação

da empresa é aferido de acordo com uma metodologia pré-definida, ou através de um

rigoroso check-list.

Para SOLMS (1996, p. 285), embora a auto-avaliação apresente muitas vantagens,

a menos que o critério de avaliação seja bem definido, os resultados serão sempre tratados

com alguma desconfiança, e nunca serão bem aceitas pelas demais empresas fora da

organização. Ainda nos trabalhos de SOLMS (p.285), existe um alerta da ASSOCIAÇÃO

DE FABRICANTES DE COMPUTADORES DA EUROPA (1996, p. 285) que declaram

que “quando os critérios não são bem-definidos, se tornam ambíguos, e qualquer processo

de avaliação (incluindo aqueles executados por empresas externas) será arbitrário e

potencialmente bastante caro. A auto-avaliação pode ser bastante útil, mas somente para

uso interno”.

2.5.4 A Norma ISO/IEC 17799

A sigla ISO é formada pelas letras iniciais de International Organization for

Standartization (Organização Internacional para Normalização), com sede em Genebra,

Suíça. Trata-se de uma organização internacional formada por um conselho e comitês com

membros oriundos da maioria dos países. Seu objetivo é criar normas e padrões
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universalmente aceitos sobre como realizar as mais diversas atividades comerciais,

industriais, científicas e tecnológicas.

IEC significa International Engineering Consortium. Trata-se de uma organização

sem fins lucrativos fundada em 1944, sustentada por universidades e sociedades de

engenharia. Durante seus cinqüenta anos, o Consortium tem passado por várias mudanças:

da indústria baseada na eletrônica para a indústria baseada na informação; de um foco

nacional para uma perspectiva internacional; e de uma base restrita a poucos engenheiros,

para uma vasta seção de engenheiros, gerentes e executivos. Porém, a missão essencial tem

se mantido inalterada: as universidades e as indústrias trabalhando junto para se conseguir

o máximo de qualidade e as mais inovadoras formas de educação contínua para as

industrias (International Engineering Consortium, 2003, p. 1).

Segundo MARANHÃO (1998, p. 13), ”as Normas ISO tem por objetivo fixar

normas técnicas essenciais de âmbito internacional para evitar abusos econômicos ou

tecnológicos dos países mais desenvolvidos. A proteção aos países menos desenvolvidos é

proporcionada por intermédio de uma regra que valha para todos. Esta regra é exatamente

a série de Normas Técnicas ISO, cuja coletânea abrange todos os campos do conhecimento

humano”.

A Norma Internacional ISO/IEC 17799:2000, referenciada como ISO/IEC (2000),

está ligada à norma Britânica BS 7799, referenciada como BSI (1995), pelo cordão

umbilical. De fato, a primeira é um “espelho” da segunda, com uma diferença

fundamental: ela é uma Norma Internacional de direito, posto que foi estabelecida pela

International Organization for Standardization - ISO. Dentro deste contexto, é impossível

discutir a norma ISO/IEC 17799 sem mencionar sua irmã gêmea (e primogênita): a Norma

BS 7799.

De acordo com AMARAL (2001, p. 20), em 1987, o Departamento de Comércio e

Indústria do Reino Unido (UK Department of Trade and Industry – DTI) criou o Centro de

Segurança de Computação Comercial (Commercial Computer Security Centre- CCSC).

Este Centro, dentre as suas inúmeras atribuições, tinha a tarefa de produzir um código com

as melhores práticas de segurança em tecnologia da informação, com a finalidade de

auxiliar usuários na implantação de sistemas de segurança em seus ambientes

computacionais.

Desse esforço, que foi realizado conjuntamente com o Centro de
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Computação Nacional dos EUA (National Computing Centre – NCC), resultou em um

“Código de Práticas para Usuários” (Users Code of Practice), o qual foi publicado em

1989.

Para fazer uma avaliação desse Código do ponto de vista do usuário, foi formado

um grupo de trabalho ligado à industria Britânica. O resultado dessa avaliação foi a

publicação de um guia de segurança denominado documento PD 0003 e intitulado “Um

Código de Práticas para Gerenciamento de Segurança da Informação” (A Code of Practice

for Information Security Management). Após um período de consulta pública, foi

publicada em 1995, a versão final desse documento, intitulado Padrão Britânico (British

Standard) BS7799:1995.

Quando a BS 7799 foi esboçada em 1995, o objetivo inicial era prover orientações

sobre segurança da informação para empresas. Desde esta época, esta vem passando por

alterações que a tornaram como uma abrangente referência em gerenciamento da

segurança da informação para organizações. Segundo AMARAL (2001, p. 21), já em sua

primeira versão, a Norma despertou interesse de inúmeras organizações ao redor do

mundo, apesar da mesma apresentar algumas limitações para sua expansão mundial, como,

por exemplo, a legislação voltada para os padrões Britânicos.

Para superar estas limitações, uma extensiva revisão e uma consulta pública foram

iniciadas em novembro de 1997, culminando com a publicação da primeira revisão do

padrão, o BS 7799:1999, em abril de 1999. Para a revisão, foram solicitadas opiniões de

vários países como forma de melhorar a Norma. Com essas contribuições, a BS 7799

atingiu dois objetivos: (a) tornou-se mais flexível diante da necessidade de cada país e (b)

passou a ser grandemente divulgada. Como conseqüência, a Norma foi adotada não apenas

pela Inglaterra – cujo governo a recomendou como parte de seu Ato de Proteção aos dados

de 1999, e que foi efetivada em marco de 2000 – como também por outros países da

Comunidade Britânica, tais como Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, além da

Holanda e Noruega (AMARAL, 2001, p. 21).

A Norma BS 7799:1999 – Primeira Parte - descreve o código de melhores práticas

para o gerenciamento da segurança da informação, e está dividida em dez títulos

principais, com 127 controles de segurança e mais de 500 sub-controles, sendo o foco geral

o gerenciamento de riscos, cujo objetivo é adequar a organização a planejar sua Política de

Segurança. Como normalmente nem todos os controles precisam ser aplicados, a própria
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Norma ajuda a organização a identificar os controles relevantes para seus negócios. Os dez

títulos principais cobrem todas as formas pelas quais se pode obter uma informação, sejam

mensagens de voz ou escritas, transmitidas por telefones móveis, fixos, fax ou circuitos de

comunicação de dados. Identificam também as novas formas de se fazer negócios, tais

como e-commerce, Internet, terceirização, computação móvel, etc.

A segunda parte desse documento - criada em resposta a necessidade de

certificação da segurança implantada em um ambiente computacional, seguindo os códigos

da primeira parte - foi apresentada em novembro de 1997 para consulta pública e

avaliação. Em fevereiro de 1998, o documento final foi publicado como BS 7799-2:1998.

De acordo com AMARAL (2001, p. 22), a segunda parte desta Norma especifica os

passos necessários que as organizações devem seguir para obter a certificação de acordo

com a Norma. Para isso, define os requisitos necessários para estabelecer, implementar,

documentar e avaliar um Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação

(Information Security Management System – ISMS).

Após a BS 7799:1999 – Primeira Parte (1999) ter sido publicada, ela foi submetida

à ISO para se tornar um padrão internacional. A proposta para sua homologação foi

apresentada pelo mecanismo de "fast track" para um trâmite rápido, uma vez que qualquer

Norma leva em torno de cinco anos para ser avaliada e homologada pela ISO. Em outubro

de 2000, na reunião do Comitê da ISO, as observações brasileiras e de outros países foram

discutidas na reunião “Ballot Resolution” em Tóquio. Nesta data, a Norma foi votada e

aprovada pela maioria dos representantes. Assim, em 1 de dezembro de 2000, ela foi

publicada como ISO/IEC 17799:2000.

Segundo trabalho publicado pela empresa MÓDULO (2001, p. 4), os principais

objetivos da Norma NBR ISO/IEC 17799 são (a) prover um guia de conduta,

possibilitando que organizações implementem segurança da informação de maneira

apropriada, e (b) facilitar a negociação entre as organizações, especialmente através do

comércio eletrônico, por permitir a confiança na segurança da informação compartilhada.

Esta linha de pensamento é igualmente compartilhada por BEAL (2001, p. 2), ao

citar que

“quando a empresa atua em parceria com outras, ela pode precisar
fornecer garantias aos seus parceiras de que quaisquer informações
compartilhadas serão mantidas e processadas em um ambiente que
não coloque em risco sua confidencialidade, integridade ou
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disponibilidade. É por isso que se torna cada vez mais importante para
as corporações demonstrar sua conformidade com padrões como a
NBR ISO/IEC 17799”.

A tabela 2.8 mostra a abrangência da Norma NBR ISO/IEC, a qual tem a pretensão

de contemplar todos os aspectos da segurança da informação.
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Tabela 2.8 – Os capítulos da Norma NBR ISO/IEC 17799
Cap Abrangência Objetivos
1 e 2 Objetivo e Definições.

3 Política de segurança • prover à direção uma orientação e apoio para a segurança da informação.
4 Segurança

organizacional
• gerenciar a segurança da informação na organização.
• manter a segurança dos recursos de processamento de informação e ativos
de informação organizacionais acessados por prestadores de serviços.
• manter a segurança da informação quando a responsabilidade pelo
processamento da informação é terceirizada para uma outra organização.

5 Classificação e controle
dos ativos de
informação

• manter a proteção adequada dos ativos da organização e
• assegurar que os ativos de informação recebam um nível adequado de
proteção.

6 Segurança em pessoas • reduzir os riscos de erro humano, roubo, fraude ou uso indevido de
instalações.
• assegurar que os usuários estão cientes das ameaças e das preocupações de
segurança da informação e estão equipados para apoiar a política de
segurança da organização durante a execução normal do seu trabalho.
• minimizar dados originados pelos incidentes de segurança e mau
funcionamento, e monitorar e aprender com tais incidentes.

7 Segurança física e do
ambiente

• (a) prevenir acesso não autorizado, dano e interferência às informações e
instalações físicas da organização; (b) prevenir perda, dano ou
comprometimento dos ativos, e a interrupção das atividades do negócio e (c)
evitar exposição ou roubo de informação e de recursos de processamento da
informação.

8 Gerenciamento das
operações e

comunicações

• (a) garantir a operação segura e correta dos recursos de processamento da
informação; (b) minimizar o risco de falhas nos sistemas; (c) proteger a
integridade do software e da informação; (d) manter a integridade e
disponibilidade dos serviços de comunicação e processamento da
informação; (e) garantir a salvaguarda das informações na rede e a proteção
da infra-estrutura de suporte; (f) prevenir danos aos ativos e interrupções das
atividades do negócio e (g) prevenir a perda, modificação ou mau uso de
informações trocadas entre organizações.

9 Controle de acesso • (a) controlar o acesso à informação; (b) prevenir acessos não autorizados
aos sistemas de informação; acesso não autorizado dos usuários; acesso não
autorizado ao computador; acesso não autorizado à informação contida nos
sistemas de informação; (c) proteção dos serviços de rede e (d) descobrir
atividades não autorizadas.

10 Desenvolvimento e
manutenção de

sistemas

• (a) garantir que a segurança seja parte integrante dos sistemas de
informação; (b) prevenir perda, modificação ou uso impróprio de dados do
usuário nos sistemas de aplicações; (c) proteger a confidencialidade,
autenticidade ou integridade das informações; (d) garantir que os projetos de
tecnologia da informação e as atividades de suporte serão conduzidas de
maneira segura e (e) manter a segurança do software e da informação do
sistema de aplicação.

11 Gestão da continuidade
do negócio

• não permitir a interrupção das atividades do negócio e proteger os
processos críticos contra defeitos de falhas ou desastres significativos.

12 Conformidade • (a) evitar violação de qualquer lei criminal ou civil, estatutos,
regulamentações ou obrigações contratuais e de quaisquer requisitos de
segurança; (b) garantir conformidades dos sistemas com as políticas e
normas organizacionais de segurança e (c) maximizar a eficácia e minimizar
a interferência no processo de auditoria de sistema.

Fonte: NBR ISO/IEC 17799, 2001, p. 1-55
Nota: adaptado pelo autor em 2003.
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Cada capítulo desta Norma é detalhado em inúmeros itens.

BEAL (2001, p. 2), enfatiza que “a ISO/IEC 17799 é uma Norma que serve como

diretriz, e não um padrão a ser aplicado a todas as organizações. A conformidade com esta

Norma deve ser buscada somente quando isto adiciona valor ao negócio.”

HAICAL (2002, p. 1) destaca que a grande flexibilidade desta Norma está

justamente em tratar a segurança de informações independentemente dos meios nos quais a

mesma se apresente.

Deve ser enfatizado que a Norma ISO/IEC 17799 cobre os mais diversos tópicos da

área de segurança, possuindo um grande número de controles e requerimentos que devem

ser atendidos para garantir a segurança das informações de uma empresa. Desta forma, o

processo de certificação de uma empresa nesta Norma pode ser demorado e muito

trabalhoso.

Muitas empresas procuram atender aos requisitos desta Norma no intuito de

aumentar a segurança de suas informações, bem como obter uma certificação de segurança

de informação. Esta tendência é ratificada por ROSA (2001, p. 5), que diz que “a

certificação é uma forma bastante clara de mostrar a sociedade que a empresa dá a

segurança de suas informações e de seus clientes a importância que merecem, de tal forma

que se prevê que, em poucos anos todas as grandes empresas terão aderido à Norma e

obtido suas certificações”.

MACHADO (2001, p. 3), no entanto, alerta que “a certificação comprova, para a

empresa certificada, que a segurança da informação está assegurada de forma efetiva, o

que não significa, contudo, que a empresa esteja imune a violações de segurança, e que a

segurança total não existe. A implantação dos controles da norma apenas assegura um bom

nível de segurança sobre os aspectos do hardware, do software e do peopleware”.

CAUBIT (2002, p. 2) destaca um projeto de implementação de um Sistema de

Gestão de Segurança (SGSI) requer que sejam cumpridas inúmeras etapas, com destaque

para as seguintes:

 convencimento da alta administração: sem apoio de um patrocinador e o

envolvimento dos executivos da empresa, o projeto pode ser pouco priorizado, deixar

de receber os recursos necessários, ou obter pouco comprometimento das pessoas;

 escolha do coordenador e da equipe de implementação: o Gerente do Projeto e sua
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equipe devem contar com especialistas em segurança da informação – externos ou

internos – além do apoio da equipe da qualidade para elaboração do sistema de

documentação e controle dos registros de segurança;

 escolha do órgão certificador: formalizar a relação com um organismo certificador dá

consistência ao projeto devido ao compromisso assumido desde o início com a

certificação e agiliza a execução dos procedimentos burocráticos relativos à definição

de datas para eventos críticos do cronograma e facilita a relação de trabalho entre as

partes;

 avaliação da situação atual: diagnosticar os níveis de segurança existentes na empresa

e fazer levantamento das necessidades de complementação, considerando o modelo

previsto na Norma de Segurança;

 elaboração do cronograma de projeto: determinar prazos, responsáveis, objetivos e

resultados bem definidos e comunicá-los aos envolvidos no projeto;

 nivelamento conceitual para toda a organização: realização de palestras de

conscientização e apresentação dos conceitos e requisitos da Norma para os diversos

níveis hierárquicos;

 formalização e implementação dos grupos de trabalho: capacitação e orientação dos

responsáveis pela elaboração da documentação do Sistema (SGSI);

 elaboração e implementação do Manual de Segurança: elaboração das Normas,

procedimentos e instruções de trabalho que compõem o sistema de documentação.

Validação, aprovação, distribuição controlada e divulgação para toda a empresa, de

acordo com os níveis de acesso estabelecidos;

 auditorias internas de Segurança da Informação: elaboração da agenda, preparação,

realização e relatório da auditoria. Nesta auditoria devem ser verificados e validados os

procedimentos que compreendem o escopo da certificação na sua totalidade;

 preparação da pré-auditoria: período quando se age corretivamente sobre as não-

conformidades identificadas na auditoria interna, onde são revisados e validados os

documentos e procedimentos cobertos pelo sistema;

 pré-auditoria (auditoria preliminar, feita pelo órgão certificador, para verificar se a

empresa está preparada para a certificação). Nesta fase, o auditor externo verifica com

mais ênfase o sistema de documentação e a forma como ele está estruturado e verifica a
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execução dos procedimentos por amostragem;

 auditoria de certificação do órgão certificador: nesta fase o auditor externo verifica

se o sistema de documentação, a execução dos procedimentos e os registros de

ocorrências – que comprovam se há coerência entre o que está escrito com o que está

sendo executado no dia-a-dia.

Conforme detalhado acima, verifica-se que o processo de implementação de um

Sistema de Gestão de Segurança possui inúmeras etapas as quais devem ser monitoradas

para que a implantação tenha sucesso.

2.6 – Estudos correlatos

Conforme já citado, o mundo globalizado e cada vez mais competitivo vem fazendo

com que a informação seja considerada como um dos mais valiosos ativos das empresas

(BRODERICK (2001, p. 1), FONTES (2000, p. 21) e MOREIRA (2001, p. 3)).

Dentro deste contexto, percebe-se que o número de trabalhos/Teses de Mestrado

vem crescendo de forma significativa nos últimos anos. Como exemplo, ao se efetuar uma

busca com a palavra-chave “informação” nos Congressos ENEGEP do período 1999-

2002, conclui-se que o número de trabalhos foi de 20 em 1999, 15 em 2000, 103 em 2001

e 101 em 2002. Ao se efetuar a mesma pesquisa nos Congressos ENANPAD no mesmo

período, a quantidade obtida é de 6, 11, 16 e 27, respectivamente.

Adicionalmente, ao se efetuar outra busca nestes Congressos, desta vez com a

palavra-chave “segurança da informação”, para os Congressos ENEGEP (1999-2002)

obteve-se 0 (em 1999), 0 (em 2000), 1 (em 2001) e 5 (em 2002). Não foram encontrados

trabalhos com esta palavra-chave em nenhum dos Congressos da ENANPAD. Do exposto

acima, percebe-se que o número de trabalhos com a palavra-chave “segurança da

informação”, embora venha apresentando crescimento contínuo nos últimos anos, é ainda

um número bastante reduzido.

Ao se efetuar buscas com a palavra chave “17799”, percebe-se a existência de

apenas 1 trabalho no ENEGEP-2001, e de 4 trabalhos no ENEGEP-2002. Deve ser

lembrado que a Norma NBR ISO/IEC 17999 foi considerada como válida a partir de

30/set/2001.
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Ao se efetuar no site da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Nível Superior, disponível em www.capes.gov.br) uma pesquisa com a palavra “segurança

da informação”, percebe-se que este número vem crescendo de forma contínua no período

1998-2001 conforme a seguinte distribuição de Teses de Mestrado/Doutorado: 1998 (8),

1999 (22), 2000 (27) e 2001 (44). Neste mesmo site foi encontrado apenas 01Tese de

Mestrado contendo a palavra-chave 17799.

Finalizando, percebe-se que, se por um lado o número de trabalhos associados à

segurança da informação vem crescendo continuamente, por outro, ainda é bastante

reduzido o número de trabalhos/Teses associado à palavra-chave 17799. Os dados

levantados evidenciam, portanto que o tema/objetivo desta pesquisa está atualizado e

ajudará a preencher lacunas devido à pouca literatura disponível.

A tabela 2.9 demonstra, de forma consolidada, os principais resultados encontrados

na pesquisa, e já comentados anteriormente.

Tabela 2.9 – Evolução dos trabalhos publicados com as palavras-chave “informação”,
“segurança da informação” e “17799”

Fonte: Dados coletados nos CDs disponibilizados dos Congressos ENEGEP/ENANPAD e
no site da CAPES <www.capes.gov.br>.

O título do único trabalho divulgado no ENEGEP 2001contendo a palavra-chave

“17799” encontra-se detalhado a seguir:

- CASANAS, Alex &  MACHADO, César. Impacto da Implementação da Norma NBR

ISO/IEC 17799 – Código de Prática para a Gestão da Segurança da Informação – nas

Empresas.

LOCAL DA PESQUISA "informação" "segurança da informação" "17799"
ENEGEP - 1999 20 0 0
ENEGEP - 2000 15 0 0
ENEGEP - 2001 103 1 1
ENEGEP - 2002 101 5 4
ENANPAD - 1999 6 0 0
ENANPAD - 1999 11 0 0
ENANPAD - 1999 16 0 0
ENANPAD - 1999 27 0 0
CAPES - 1998 mais de 60 8 0
CAPES - 1999 mais de 60 22 0
CAPES - 2000 mais de 60 27 0
CAPES - 2001 mais de 60 44 1

Palavra-chave pesquisada

http://www.capes.gov.br/
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Os títulos dos 04 trabalhos divulgados no ENEGEP 2002 contendo a palavra-chave

“17799” encontram-se detalhados a seguir:

- MACHADO, César & FISCHER, Norberto. A Aplicação da Metodologia Rummler

Brache Group na implantação da Norma ISO17799.

- MACHADO, César. O emprego da metodologia PMBOK para subsidiar a implantação da

norma de segurança da informação ISO 17799.

- MACHADO, César. Um modelo para gerenciamento da segurança da informação em

sistemas de teletrabalho.

- MEDEIROS, Sayonara & RAMOS, Anatália S. Gestão de segurança da informação em

ambiente internet: considerações sobre a utilização do correio eletrônico

O título da única tese de Mestrado catalogada no banco de dados da CAPES,

contendo a palavra-chave “17799” encontra-se detalhado a seguir:

- AMARAL, M. Segurança da Informação em ambientes computacionais complexos : uma

abordagem baseada na gestão de projetos. Tese (Mestrado) - Centro Federal de Educação

Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2001
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Capítulo 3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo será apresentada a metodologia da pesquisa de campo adotada nesta

pesquisa. O capítulo será dividido em oito tópicos, com o objetivo de trazer melhor

compreensão do estudo.

No primeiro tópico é descrita a classificação metodológica da pesquisa do ponto de

vista de seus objetivos e em relação à forma de abordagem.

No segundo tópico, descreve-se detalhadamente o tipo de delineamento utilizado

na pesquisa (o survey e a pesquisa bibliográfica), bem como os sites da internet mais

utilizados.

O terceiro tópico apresenta os tipos de pesquisa utilizados (a bibliográfica e a de

campo) e as vantagens e limitações de cada uma das mesmas.

 O quarto tópico descreve a população (universo e amostra) e os sujeitos da

pesquisa. É também feita uma pequena justificativa do tipo de amostragem utilizado.

 O quinto tópico descreve de forma detalhada as variáveis dependentes e

independentes da pesquisa, bem como o modelo de estudo definido.

 O sexto tópico apresenta um quadro consolidado das principais características das

empresas selecionadas.

No sétimo tópico são relatados a técnica de coleta de dados, e um detalhamento do

formulário utilizado na pesquisa de campo.

No oitavo tópico temos os procedimentos utilizados na fase de análise dos dados, e

as ferramentas estatísticas utilizadas para a obtenção dos resultados.
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3.1 Classificação metodológica da pesquisa

Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa pode ser classificada como

exploratória e descritiva.

O método exploratório foi utilizado na fase inicial desta pesquisa, visto que o

objetivo maior não foi o de resolver um problema, mas sim caracterizá-lo. As pesquisas

tipo exploratória têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema,

com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses, e que têm como objetivo

principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é

bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos

relativos ao fato estudado (GIL, 1993, p. 45).

As pesquisas exploratórias são investigações de pesquisa empírica, cujo objetivo é

a formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: (a) desenvolver

hipóteses; (b) aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente e (c) ou

modificar e clarificar conceitos para pesquisas futuras. Neste tipo de método, obtêm-se

freqüentemente descrições tanto quantitativas quanto qualitativas do objeto de estudo

(MARCONI e LAKATOS, 1999, p. 87).

Na segunda etapa da pesquisa, foi realizada uma pesquisa descritiva, que é aquela

que tem como objetivo descrever um fenômeno ou situação, mediante um estudo realizado

em determinado espaço-tempo (MARCONI e LAKATOS, 1999, p. 22).

Para GIL as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das

características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações

entre variáveis. Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da

existência de relações entre variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação.

Esta mesma linha de pensamento é compartilhada por RUDIO (2001, p. 71) que

cita que “ao estudar-se um fenômeno, a pesquisa descritiva deseja conhecer a sua natureza,

sua composição, processos que os constituem ou nele se realizam”.

Em relação à forma de abordagem, a pesquisa é do tipo quantitativa, pois as

opiniões e informações foram traduzidas em números, as quais foram classificadas para

posterior análises através de recursos e de técnicas estatísticas (SILVA & MENEZES,

2002, p. 20).
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3.2 Tipo de delineamento da pesquisa

O delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão mais

ampla, envolvendo tanto a sua diagramação quanto a previsão de análise e interpretação

dos dados. Entre outros aspectos, o delineamento considera o ambiente em que são

coletados os dados, bem como as formas de controle das variáveis envolvidas (GIL, 1995,

p. 70).

Ainda, segundo GIL (1995, p.27), “para que o conhecimento possa ser considerado

científico, torna-se necessário (...) determinar o método que possibilitou chegar a esse

conhecimento”.

Neste sentido, este capítulo tem por objetivo detalhar a metodologia a ser utilizada,

apresentar a tipologia pertinente e a classificação das variáveis adotadas para o estudo em

questão, como também, os procedimentos específicos que buscam operacionalizar os

métodos, mediante o emprego de instrumentos adequados de pesquisa.

Nesta pesquisa, o delineamento pode ser caracterizado por ser do tipo survey

(levantamento de dados).

As pesquisas tipo survey caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo

comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de informações

a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida,

mediante análise quantitativa, obter-se as conclusões correspondentes aos dados coletados

(GIL, 1993, p. 56).

A revisão bibliográfica foi efetuada através da leitura de periódicos

nacionais/internacionais, navegação em sites especializados da Internet em busca de

artigos sobre Segurança de Informações, Política de Segurança, Controle de Acesso,

Norma NBR ISO/IEC 17799, Estratégia Competitiva, e Tecnologia de Informação, ou em

busca de Teses relativas a este assunto.

Com relação à internet, os seguintes principais sites navegados foram os seguintes:

a) relativos a Teses

a1) www.capes.gov.br (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior);

a2) www.stelanet.eps.ufsc.br/bancoteses (Universidade Federal de Santa Catarina);
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a3) www.thesis.mit.edu (Digital Libraries on MIT Theses);

a4) www.ibict.br (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia).

b) relativos a Periódicos Científicos

b1) www.umi.com/pqdauto (PROQUEST Information and Learning);

b2) www.sciencedirect.com (Science Direct);

b3) www.webofscience.fapesp.br (ISI – Institute for Scientific Information);

b4) www.rae.com.br (RAE - Revista de Administração de Empresas).

b5) www.fecap.br/adm_online (Revista Administração On Line);

b6) www.intermanagers.com (Revista Management);

c) relativos a Artigos em geral

c1) www.cert.org (Computer Emergency Response Team);

c2) www.cit.nih.gov (Center for Information Technology);

c3) www.nic.br (Brazilian Network Information Center);

c4) www.cg.org.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil);

c5) www.3elos.com.br/links/pesquisas (CSI – Computer Security Institute);

c6) www.sfsu.edu (San Francisco State University);

c7) www.scua.net (SCUA – Segurança e Gestão de TI);

c8) www.cybercrime.gov (Computer Crime and Intellectual Property Section of the

Criminal Division of the U.S Department of Justice);

c9) www.scielo.br (Scientific Electronic Library Online);

c10) www.modulo.com.br (Empresa Módulo).

d) relativos a Artigos de Congressos

d1) www.anpad.org.br (ANPAD – Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Administração);

d2) www.abepro.org.br (Associação Brasileira de Engenharia de Produção).

3.3 Métodos e Técnicas da pesquisa

Para realização do estudo e coleta dos dados e informações foi utilizada a pesquisa

de campo.

Para GIL (1993, p. 56), as pesquisas de campo caracterizam-se “pela interrogação
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direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à

solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema

estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obtêm-se as conclusões

correspondentes aos dados coletados”.

Conforme descreve MARCONI e LAKATOS (1999, p. 85):

“a pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de
conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema
para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se
queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as
relações entre eles. Consiste na observação de fatos e fenômenos
tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles
referentes e no registro de variáveis que se presumem relevantes,
para analisá-los”.

Segundo os autores, há vantagens e limitações neste tipo de pesquisa. Como

vantagens, destaca-se que (a) os documentos constituem-se de fontes ricas e estáveis de

dados, (b) baixos custos (exigem praticamente apenas disponibilidade de tempo do

pesquisador) e (c) não exigem contato com os sujeitos da pesquisa. Como limitação, as

críticas mais freqüentes referem-se à não representatividade e à subjetividade dos dados.

3.4 População e sujeitos da pesquisa

Para GIL (1995, p. 91), “população da pesquisa ou universo, é um conjunto

definido de elementos que possuem determinadas características. Em termos estatísticos,

uma população pode ser definida como o conjunto de alunos matriculados numa escola,

toda a produção de televisores de uma fábrica, etc.”.

MARCONI e LAKATOS (1999, p. 43) definem universo ou população como

sendo “o conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma

característica em comum”.

Nesta pesquisa, o universo foi considerado como sendo todas as empresas que

contribuiram ICMS no Estado do Rio Grande do Norte no ano de 2000. O valor desta

contribuição foi de R$ mil 738.831,00.

Em relação a amostra, LAVILLE e DIONNE (1999, p. 168) destacam que “nem

sempre é fácil nem mesmo possível alcançar toda uma população. Diversos embaraços

freqüentemente levam a se trabalhar apenas com uma parte, uma amostra dessa população.
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É preciso, portanto, que a amostra seja representativa da população, isto é, que forneça dela

uma imagem fiel”.

Conforme descreve MARCONI e LAKATOS (1999, p. 43):

“... a amostra é um subconjunto do universo, ou seja, podem ser as
pessoas, empresas, entidades, famílias, lojas que sejam o mais
representativo possível do todo e a partir dos resultados obtidos
podem ser estimados para o universo ou população, se estes fossem
verificados, o que impedem qualquer inferência extra população... as
amostras da pesquisa são uma porção ou parcela, convenientemente
selecionada do universo (população)“.

Para GIL (1993, p. 97), de um modo geral, as pesquisas sociais abrangem um

universo de elementos tão grande que se torna impossível considerá-los em sua totalidade.

Por essa razão, nas pesquisas sociais é muito freqüente trabalhar com uma amostra, ou

seja, pequena parte dos elementos que compõem o universo. Ao selecionar uma pequena

parte de uma população, o pesquisador deve tomar cuidados para que ela seja

representativa dessa população que pretende estudar. A amostra é, portanto, um

subconjunto do universo ou da população por meio do qual se estabelecem ou se estimam

as características desse universo ou população.

O tipo de amostragem utilizada nesta pesquisa científica foi o intencional ou por

tipicidade - tipo mais comum de amostragem não-probabilística. A principal vantagem da

amostragem por tipicidade está nos baixos custos de sua seleção (GIL, 1995, p. 97).

Para MARCONI e LAKATOS (1999, p. 54), na amostragem por tipicidade, o

pesquisador está interessado na opinião de determinados elementos da população, mas não

representativos dela. O pesquisador não se dirige, portanto, à “massa”, mas àqueles que,

segundo seu entender, pela função desempenhada, cargo ocupado, prestígio social,

exercem as funções de líderes de opinião na comunidade.

A mesma linha de pensamento é compartilhada por RUDIO (2001, p. 63), que cita

que “nas amostras intencionais, através de uma estratégia adequada, são escolhidos casos

para a amostra que represente, por exemplo, o bom julgamento da população sob algum

aspecto”.

Neste contexto, a amostra foi caracterizada pelas 50 maiores empresas
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contribuintes de ICMS em 2000, com um volume arrecadado de R$ mil 448.276,00, o que

equivale a 61% do total arrecadado dentre todas as empresas do Rio Grande do Norte no

período.

A tabela 3.1 detalha as empresas que fizeram parte da amostra com suas respectivas

contribuições de ICMS, bem como as que realmente responderam ao formulário.

Tabela 3.1 - Empresas selecionadas do RN para a aplicação do formulário e suas respectivas contribuições de
ICMS (em R$mil)

Empresa ICMS Empresa ICMS
1. Petrobras - Petróleo Brasileiro  (*)

2. Cosern (*)

3. Telern (*)

4. Petrobras Distribuidora (*)

5. TIM Celular (*)

6. Souza Cruz
7. Carrefour (*)

8. Droguistas Potiguares (*)

9. Hiperbompreço (*)

10. Embratel  (*)

11. Vicunha
12. Nordestão (*)

13. Coats Industrial (*)

14. Lojas Riachuelo (*)

15. Satélite Distribuidora (*)

16. Coteminas
17. BCP
18. Guararapes têxtil (*)

19. Antarctica Nordeste (*)

20. Itapetinga Agroindustrial
21. Makro (*)

22. Ipiranga
23. Brahma
24. Alcalis
25. Usina Estivas

71.830,00
71.786,00
51.889,00
20.530,00
17.207,00
14.042,00
11.715,00
11.353,00
10.211,00
9.305,00
9.288,00
9.201,00
8.591,00
7.302,00
7.231,00
 6.681,00
 6.506,00
 6.204,00
 5.754,00
 5.482,00
 5.222,00
 5.133,00
 4.228,00
 3.955,00
3.833,00

26. Norsa Refrigerantes (*)

27. Shell Brasil S/A (*)

28. Alpargatas S/A (*)

29. Esso
30. Nacional Gás Butano (*)

31. Armazém Pará (*)

32. DIA (*)

33. PontaNegra Automóveis (*)

34. RioGrandense Alimentos (*)

35. Autobraz (*)

36. Espacial Autopeças (*)

37. Norte Salineira
38. Agip
39. Casa Norte (*)

40. Uvifrios (*)

41. Avon
42. Natal Veículos (*)

43. Dispar
44. Central Distrib. de Bebidas
45. Bonor (*)

46. Prestigio (*)

47. Poty Refrigerantes Ltda.
48. Distribuidora de Caramelos (*)

49. C&A (*)

50. Texaco

3.717,00
3.478,00

 3.410,00
 3.388,00
 3.290,00
 3.269,00
 3.156,00
 2.718,00
 2.689,00
 2.668,00
 2.518,00
 2.513,00
 2.451,00
 2.359,00
 2.311,00
 2.193,00
 2.163,00
 2.142,00
 2.037,00
 1.994,00
 1.938,00
 1.885,00
 1.870,00
 1.816,00
 1.800,00

Fonte: Jornal Tribuna do Norte, 24/mar/2001
Nota do autor: as empresas assinaladas com (*) foram as respondentes da pesquisa, e estão listadas em ordem
decrescente de contribuição de ICMS

Os sujeitos desta pesquisa serão os executivos e gerentes de Informática das

empresas selecionadas.
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3.5 Operacionalização das variáveis
Ao se colocar o problema e a hipótese, deve ser feita também à indicação das

variáveis dependentes e independentes. Elas devem ser definidas com clareza e

objetividade e de forma operacional. Todas as variáveis que possam interferir ou afetar o

objeto em estudo devem não só ser levadas em consideração, mas também devidamente

controladas, para impedir comprometimento ou risco de invadir a pesquisa (MARCONI e

LAKATOS, 1999, p. 31).

Para este estudo exploratório foi criado um modelo, cujas variáveis podem ser

visualizadas graficamente na figura 3.1.

Figura 3.1 – Modelo das variáveis objetos de estudo da pesquisa
Fonte: o autor

Em consonância com o modelo construído, a pesquisa objetivou verificar se as

variáveis a seguir listadas têm algum tipo de associação com a variável “Nível de

Concordância em relação às diretrizes da Norma NBR ISO/IEC 17799 – Controle de

Acesso”:

 origem do capital da empresa: as opções disponibilizadas no formulário foram: (a)

local - do Rio Grande do Norte (b) regional – região Nordeste, basicamente

influenciam a percepção dos 
Executivos e Gerentes de TI em

relação à Segurança de Informação

EMPRESAEMPRESA
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(c) nacional ou (d) transnacional;

 setor de produção da empresa: as opções foram: (a) extrativismo, (b) agricultura, (c)

indústria, (d) comércio, ou (e) serviços;

 tamanho do parque de informática instalado: campo numérico aberto. Refere-se ao

número de micros em rede;

 número de empregados que acessam a Rede: campo numérico aberto;

 freqüência dos ataques sofridos pela empresa: se a empresa (a) nunca sofreu ataque,

(b) já sofreu ataque, (c) o respondente não sabe ou (d) o respondente não pode

responder;

 cargo do respondente: se (a) Executivo ou (b) Gerente de TI;

 idade do respondente: campo numérico aberto;

 nível de escolaridade do respondente: se (a) segundo grau, (b) nível superior

incompleto, (c) nível superior completo, (d) nível superior com Especialização ou

MBA, (e) nível superior com Mestrado ou (f) nível superior com Doutorado;

 conhecimento geral de informática do respondente: se (a) nenhum conhecimento,

(b) noções básicas, (c) conhecimentos intermediários e (d) conhecimentos avançados;

 treinamento específico em rede e/ou segurança de informação: se (a) nenhum

conhecimento, (b) noções básicas, (c) conhecimentos intermediários e (d)

conhecimentos avançados;

Para a medição de atitudes e opiniões há inúmeros tipos de escalas. Por meio das

técnicas escalares pode-se transformar uma série de fatos qualitativos em uma série de

fatos quantitativos ou variáveis, podendo-se aplicar processos de mensuração e de análise

estatística (MARCONI e LAKATOS, 1999, p. 117). Para se aferir o nível de concordância

em relação às diretrizes e recomendações da Norma NBR ISO/IEC 17799, utilizou-se no

formulário as opções (1) discordo plenamente, (2) discordo, (3) indeciso/neutro, (4)

concordo e (5) concordo plenamente.
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3.6 Técnica da coleta de dados

MARCONI e LAKATOS (1999, p. 114) definem formulário como sendo “o nome

geral usado para designar uma coleção de questões que são perguntadas e anotadas por um

entrevistador numa situação face a face com a outra pessoa. Portanto, o que caracteriza o

formulário é o contato face a face entre pesquisador e informante e ser o roteiro de

perguntas preenchido pelo entrevistador no momento da pesquisa”. Nesta pesquisa, a

técnica de coleta de dados utilizada foi o formulário.

O formulário, em virtude de suas características, constitui a técnica mais adequada

para a coleta de dados em pesquisas de opinião pública e de mercado (GIL, 1993, p. 95).

Na visão de MARCONI e LAKATOS (1999, p. 114), o formulário apresenta as

seguintes vantagens:

 abrange uma área geográfica mais ampla;

 economiza tempo;

 abrange maior número de pessoas simultaneamente;

 maior percentagem de empresas que respondem às perguntas;

 pode ser utilizado em quase todo o segmento da população: analfabetos ou

alfabetizados;

 maior flexibilidade, podendo o entrevistador repetir ou esclarecer perguntas, ou ajudar

o informante em questões mal compreendidas;

As limitações destacadas são a de que ocorre menos liberdade nas respostas devido

à presença do entrevistador, menos prazo para responder às perguntas, insegurança das

pessoas por falta do anonimato, e riscos de distorções pela influência do aplicador.

RUDIO (1999, p. 120) cita que:

“... quanto à entrevista, costuma-se insistir no contato inicial entre
entrevistador e entrevistado, como sendo de grande importância para
motivar e preparar o informante, a fim de que suas respostas sejam
realmente sinceras e adequadas. E, no decorrer da entrevista, as
perguntas, que por ele não forem compreendidas, devem ser repetidas
e, se for o caso, enunciadas de forma diferente”.

Neste sentido, sempre se procurou manter um contato inicial entre o entrevistador e
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entrevistados, para motivar e preparar o informante para o preenchimento do formulário.

O pré-teste foi efetuado por este pesquisador em maio/2002, quando o formulário

foi aplicado em momentos diferentes em um Analista de Sistemas e em um Geólogo da

Petrobras. Em ambos os casos, houve as seguintes sugestões: a) minimizar o uso de termos

técnicos de informática; b) tornar mais objetivo o formulário e c) alinhar mais

objetivamente as questões aos objetivos da pesquisa. Como conseqüência das sugestões, o

formulário foi revisado, tendo algumas questões sidas suprimidas e outras alteradas. Foi

efetuada uma revisão na redação, visando tornar o formulário mais objetivo.

O formulário final utilizado nesta pesquisa (Anexo I), está dividido em 3 partes, a

seguir descrito:

 no primeiro momento, é colocada uma questão aberta relativa à importância

estratégica da segurança da informação para os negócios da empresa. Em seguida, sete

questões fechadas conforme a seguir: (a) a empresa possui uma Política de Segurança

de informação implementada? (b) quais os principais obstáculos para que uma Política

de Segurança de informação seja implementada de forma eficiente? (c) quais são as

principais ameaças às informações de sua empresa? (d) quais são as principais medidas

de segurança implementadas na sua empresa? (e) na sua empresa, como se comportará

o nível de investimento em segurança de informação (em R$) em 2003? (f) esta

empresa possui intranet/internet/extranet? (g) quais são os métodos utilizados para

segurança do controle de acesso?

 na segunda parte são colocadas 28 questões - baseadas quase que integralmente na

Norma NBR ISO/IEC 17799 - relativas à Controle de Acesso. O objetivo é aferir o

nível de concordância - estratificados por Executivos e Gerentes de TI - em relação às

diretrizes desta Norma.

 na terceira parte, são colocadas questões relativas à empresa e ao respondente. Em

relação à empresa, evidenciam-se os seguintes campos: (a) razão social, (b) origem do

capital da empresa, (c) setor de produção da empresa, (d) tamanho do parque de

Informática instalado, (e) número de empregados que acessam a rede e (f) se a empresa

já sofreu algum tipo de ataque. Em relação ao executivo, foi solicitado o

preenchimento dos seguintes campos: (a) idade, (b) nível de escolaridade, (c)

conhecimento geral de Informática, (d) treinamento em rede e/ou segurança de

informação e (e) expectativa em relação a problemas de segurança de informação em
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2003.

Depois de adequar o instrumento através do pré-teste, comentado anteriormente,

passou-se para a fase de levantamento de dados.

Ciente de que a coleta de dados seria complexa e longa (devido à dispersão

geográfica das empresas selecionadas - Natal, Parnamirim e Extremoz) e de difícil

aplicabilidade (devido à dificuldade de serem agendadas entrevistas com os Executivos e

Gerentes de TI), e visando assegurar uma boa qualidade dos dados coletados, optou-se em

contratar uma profissional qualificada em coleta de dados. Antes da aplicação do

formulário, ocorreram duas reuniões com esta profissional, tendo cada pergunta sido

minuciosamente detalhada. Foi também entregue a mesma um pequeno glossário contendo

os termos técnicos mais comumente utilizados e encontrados no formulário.

No momento da aplicação do formulário, todas as perguntas que não estavam

claras - na visão do entrevistado - foram devidamente esclarecidas até que o mesmo

demonstrasse total compreensão da mesma.

A coleta de dados foi efetuada no período de julho a outubro de 2002. O tempo

médio de preenchimento de cada formulário foi de 35 minutos. A maior dificuldade

encontrada para a aplicação dos formulários foi agendar este compromisso com os

Executivos. Em inúmeras oportunidades, mesmo com a data já agendada, o evento foi

adiado por motivos de viagem, impossibilidade de atendimento ou falta de

prioridade/interêsse por parte do Executivo.

Em cada uma das empresas respondentes, o formulário foi aplicado tanto no o Alto

Executivo, quanto no Gerente de TI.

3.7 Procedimentos para análise dos dados

GIL (1995, p. 166) define que a fase de análise de dados tem como objetivo

organizar e sumariar os dados de forma tal que possibilite o fornecimento de respostas ao

problema proposto para investigação.

Pensamento semelhante é apresentado por SILVA e MENEZES (2001, pg. 35) que

citam que “análise deve ser feita para atender aos objetivos da pesquisa e para comparar e

confrontar dados e provas com o objetivo de confirmar ou rejeitar a(s) hipótese(s) ou os
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pressupostos da pesquisa”.

A análise dos dados foi feita através da utilização de ferramentas de estatística

descritiva, Análise de Agrupamento (cluster) e qui-quadrado. A seguir, uma breve

descrição destas ferramentas, com algumas de suas principais características.

 estatística descritiva – dados relativos à percepção dos Executivos e Gerentes de TI

podem estar associados a centenas de valores. Neste contexto, para resumi-los de forma

que façam algum sentido no processo decisório, a ferramenta estatística indicada é a

descritiva e exploratória, a qual permite a produção de tabelas e gráficos que

possibilitam uma melhor compreensão dos dados. Este pensamento é compartilhado

por STEVENSON (1996, p. 2), que diz que “a estatística descritiva compreende a

organização, o resumo e, em geral, a simplificação de informações que podem ser

muito complexas, e tem como finalidade tornar as coisas mais fáceis de entender, de

relatar e de discutir. A inferência diz respeito à análise e interpretação de dados

amostrais, sendo a amostragem um exemplo típico”.

 análise de agrupamento (cluster) – PEREIRA (2001, p. 112) cita que, pode-se pensar

de uma forma resumida no processo de aglomeração como uma caminhada na qual os

objetos mais próximos podem ser alcançados com passos curtos, enquanto os mais

distantes exigem passos mais largos ou pulos, para serem alcançados.  O mesmo autor

destaca (p. 149) que este método deve ser utilizado quando se deseja identificar grupos

de características semelhantes, ou seja, categorizar as observações, levando em conta

todas as medidas originais.

 qui-quadrado – a estatística qui-quadrado é utilizada para testar a significância

estatística da associação observada em uma tabulação cruzada, e ajuda a determinar se

existe uma associação entre as duas variáveis. A hipótese nula, H0, é que não existe

uma associação entre as duas variáveis. O teste é feito calculando-se as freqüências

celulares que seriam esperadas se não houvesse associação alguma entre as variáveis,

dados os totais de linha e de coluna. Comparam-se então estas freqüências esperadas,

denotadas por fe, com as freqüências efetivamente observadas, fo, constantes da

tabulação cruzada para calcular a estatística qui-quadrado. Quanto maiores as

discrepâncias entre as freqüências esperadas e as freqüências efetivas, maior o valor da

estatística. (MALHOTRA, 2002, p. 412).

A aplicação deste teste requer alguns cuidados. FONSECA (1996, p. 233) destaca que
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este teste somente é aconselhável quando o tamanho da amostra é razoavelmente

grande e deve ser aplicado com maior cuidado se existem freqüências esperadas

menores do que 5. Nestes casos, a solução é juntar classes adjacentes evitando-se

freqüências esperadas menores do que 5. Em seus estudos, VIEIRA (2001, p. 112)

alerta que, por razões teóricas, o teste de qui-quadrado só deve ser aplicado quando a

amostra tem mais de 20 elementos. No caso da amostra ter mais de 20 e menos de 40

elementos, este teste somente deve ser aplicado se todas as freqüências forem maiores

do que 1.

O software utilizado durante a análise da estatística descritiva foi o Excell 2000®.

Para a análise estatística multivariada, foi utilizado o programa STATISTICA para

Windows®, release 5.1.

As variáveis que foram agrupadas em classes foram as seguintes: a) idade do

respondente, b) parque de informática instalado e c) número de empregados que acessam a

rede. Para a definição do número de classes (k), utilizou-se a fórmula k = 1 + 3,33 * log

(n), onde n é o número de formulários. Para a definição do intervalo de classe (L), utilizou-

se a fórmula L = (maior valor – menor valor) / k.
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Capítulo 4

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Segundo GIL (1995, p. 166), a etapa de análise de dados “tem como objetivo

organizar e sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao

problema proposto para investigação”.

Devido ao fato deste trabalho ser do tipo exploratório, o mesmo tem como

principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, com vistas na

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores

(GIL, 1995, p. 44). Neste contexto, o estudo se caracteriza por se basear em estudo de

campo com baixo poder de inferência sobre o universo total, e se respaldar nas intuições e

percepções das pessoas.

À medida que as respostas eram recebidas, imediatamente foram digitadas em uma

planilha especialmente projetada para este fim através do software Microsoft Excel 2000®.

Com os recursos deste software (filtros, tabela dinâmica, e inúmeras funções), à medida

que os dados iam sendo digitados, se calculava de forma dinâmica as médias, desvio

padrão, e eram identificados os maiores e menores valores para cada resposta. Gráficos

interligados a esta planilha, mostravam os comportamentos e sinalizavam as tendências.

Desta forma, toda a análise da estatística descritiva da pesquisa foi realizada com o auxílio

deste software.

Na segunda parte da pesquisa, após serem computados os dados de estatística

descritiva, foi feita uma análise estatística multivariada, objetivando fazer um estudo

simultâneo das relações entre as variáveis estudadas e, deste modo, encontrar grupos

homogêneos em relação às respostas do formulário aplicado. Para a análise estatística

multivariada, foi utilizado o programa STATISTICA para Windows®, release
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5.1. Finalmente, utilizou-se o método de qui-quadrado para testar a significância estatística

das associações observadas entre diversas variáveis deste estudo.

4.1 Análise Descritiva: Perfil das Empresas respondentes

Neste tópico será apresentado o perfil das empresas respondentes, caracterizando-

as quanto à origem do seu capital, setor de produção, parque de informática instalado,

número de empregados que acessam a rede, e se a mesma já sofreu algum tipo de ataque.

Os dados foram consolidados a partir dos 66 formulários coletados na pesquisa, sendo 33

de Executivos e 33 de Gerentes de TI.

Origem do Capital da Empresa

A tabela 4.1 evidencia que a maioria das empresas respondentes é local (36%) ou

transnacional (36%), seguido das empresas de origem nacional (15%).  As empresas

regionais correspondem a apenas 12% das empresas respondentes.

Tabela 4.1 – Distribuição da empresas respondentes, segundo a Origem do Capital.

Origem do Capital Frequência %
local (do Rio Grande do Norte) 12 36%
regional (região Nordeste, basicamente) 4 12%
nacional 5 15%
transnacional 12 36%
Total 33 100%

Fonte: Dados coletados na pesquisa.

Setor de Produção da Empresa

A tabela 4.2 evidencia que 67% das empresas respondentes atuam na área de

comércio, seguido das empresas que atuam na área da indústria (15%) e serviços (15%).

Nenhuma das empresas respondentes atua na área de agricultura.

Tabela 4.2 – Distribuição das empresas respondentes, segundo o Setor de Produção.

Setor de Produção Frequência %
comércio 22 67%
indústria 5 15%
serviços 5 15%
extrativismo 1 3%
Total 33 100%

Fonte: Dados coletados na pesquisa.
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Tamanho do Parque de Informática

A partir da visão consolidada da tabela 4.3, fica evidenciado que há uma grande

concentração de empresas (59% das respondentes) que apresentam um parque de

informática com menos de 170 micros. Apenas 6% das empresas respondentes possuem

um parque de informática com mais de 510 micros. Destaque para o percentual de

respondentes que não souberam responder a este item do formulário (26%).

Tabela 4.3 – Distribuição das empresas respondentes, segundo o Parque de informática.

Fonte: Dados coletados na pesquisa.

Número de empregados que acessam a rede
Segundo a tabela 4.4, em 62% das empresas respondentes o número de empregados

que acessam a rede é menor do que 210 empregados. Destaque para o fato de que 26% dos

respondentes são souberam responder a este item do formulário.

Tabela 4.4 – Número de empregados que acessam a rede, segundo a Origem do Capital.

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Empresa já sofreu algum tipo de ataque

A tabela 4.5 evidencia que 45% dos respondentes acreditam que suas empresas já

sofreram ataques, contra 33% que acreditam nunca terem sofrido ataques. Atentar que 21%

dos respondentes não souberam responder se já sofreram algum tipo de ataque.

Tabela 4.5 – Distribuição das empresas respondentes que já sofreram ataques, segundo a Origem do Capital.

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Empresa já sofreu ataque ? local % regional % nacional % transnacional % Total %
nunca sofreu 10 42 4 50 2 20 6 25 22 33
já sofreu 12 50 3 38 4 40 11 46 30 45
não sabe 2 8 1 13 4 40 7 29 14 21

24 100 8 100 10 100 24 100 66 100

Tamanho do Parque local % regional % nacional % transnacional % Total %
menos de 170 micros 16 24% 5 8% 4 6% 14 21% 39 59%
170<x<=340 micros 2 3% 1 2% 2 3% 5 8%
340<x<=510 micros 1 2% 1 2%
> 510 micros 1 2% 3 5% 4 6%
não sabe responder 4 6% 3 5% 5 8% 5 8% 17 26%
Total 24 36% 8 12% 10 15% 24 36% 66 100%

Num de empregados local % regional % nacional % transnacional % Total %
menos de 210 emp. 17 26% 4 6% 5 8% 15 23% 41 62%
210<x<=420 emp. 2 3% 1 2% 1 2% 4 6%
mais de 420 emp 1 2% 3 5% 4 6%
não sabe responder 4 6% 3 5% 5 8% 5 8% 17 26%
Total 24 36% 8 12% 10 15% 24 36% 66 100%
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Estratificando-se esta análise pelo tipo de profissional respondente, a tabela 4.6

evidencia diferentes percentuais entre os Executivos (52%) e Gerente de TI (39%) que

acreditam que suas empresas já sofreram algum tipo de ataque. Também se percebe

diferentes percentuais entre os Executivos (18%) e Gerentes de TI (24%) que não

souberam responder a este item.

Tabela 4.6 – Distribuição das empresas respondentes que já sofreram ataques, estratificado pela
visão do  tipo de profissional.

Fonte: Dados coletados na pesquisa

4.2 Análise Descritiva: Perfil dos Executivos e Gerentes de TI

Neste tópico será apresentado o perfil dos Executivos e Gerentes de TI

respondentes, caracterizando-as quanto à idade, Nível de escolaridade, Conhecimento de

Informática, Treinamento em Rede/Segurança de informação, expectativa em relação aos

problemas de segurança de informações em 2003, e se o assunto Segurança de informação

vem sendo discutido em suas empresas.

Conforme já citado, para cada uma das 33 empresas respondentes, o formulário foi

aplicado tanto no Executivo, quanto no Gerente de TI. Desta forma, dos 66 formulários

coletados, 33 (50%) foram de respondentes ocupando o cargo de Executivo e 33 (50%) de

respondentes ocupando o cargo de Gerente de TI.

Idade dos respondentes

Conforme pode ser observado na tabela 4.7, há uma grande percentagem dos

respondentes (62%) com menos de 35 anos, distribuído entre os Executivos (58%) e

Gerentes de TI (67%).

Tabela 4.7 – Idade dos respondentes, estratificado por tipo de profissional.

Idade Executivo % Gerente de TI % Total %
x<= 35 anos 19 58% 22 67% 41 62%
x > 35 anos 13 39% 9 27% 22 33%
não respondeu 1 3% 2 6% 3 5%
Total 33 100% 33 100% 66 100%

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Empresa já sofreu ataque ? Executivo % Gerente de TI % Total %
nunca sofreu 10 30% 12 36% 22 33%
já sofreu 17 52% 13 39% 30 45%
não sabe responder 6 18% 8 24% 14 21%
Total 33 100% 33 100% 66 100%
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Nível de Escolaridade dos respondentes

Segundo a tabela 4.8, 58% dos respondentes possuem Nível Superior.

Comparando-se os dois tipos de profissionais, percebe-se um percentual maior de

Executivos com MBA/Especialização (30%), em relação aos Gerentes de TI (15%). Ainda,

evidencia-se um menor percentual de Executivos (12%) com o 2º Grau Completo contra os

21% dos Gerentes de TI. A tabela evidencia que apenas 3% dos respondentes possui

Mestrado. Nenhum dos respondentes possui Doutorado.
Tabela 4.8 – Nível de escolaridade dos respondentes, estratificado por tipo de profissional.

Nível de Escolaridade Executivo % Gerente de TI % Total %
2º Grau Completo 4 12% 7 21% 11 17%
nível Superior incompleto 3 9% 6 18% 9 14%
nível Superior completo 16 48% 13 39% 29 44%
com MBA/Especialização 10 30% 5 15% 15 23%
com  Mestrado 2 6% 2 3%
Total 33 100% 33 100% 66 100%

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Conhecimento geral de informática

Segundo a tabela 4.9, 35% dos respondentes afirmaram possuir Conhecimentos

intermediários de informática, seguido de 29% que afirmaram possuir apenas Noções

básicas. Considerando-se apenas os Executivos, percebe-se uma maior concentração de

respondentes (69%) com Noções básicas/Conhecimento intermediário. Em relação aos

Gerentes de TI existe uma maior concentração (63%) entre os que possuem Conhecimento

intermediário/Conhecimento avançado.

Tabela 4.9 – Conhecimento geral de informática dos respondentes, estratificado por tipo de
profissional
Conhecimento de informática Executivo % Gerente de TI % Total %
nenhum conhecimento 5 15% 3 9% 8 12%
noções básicas 10 30% 9 27% 19 29%
conhecimento intermediário 13 39% 10 30% 23 35%
conhecimento avançado 5 15% 11 33% 16 24%
Total 33 100% 33 100% 66 100%

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Treinamento em Rede e/ou Segurança de informação

A tabela 4.10 evidencia que uma grande concentração dos Executivos (39%) possui
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apenas Cursos básicos (até 40h) em Rede/Segurança de informação. Evidencia-se um

baixo percentual de Executivos (9%) que possuem Cursos avançados (mais de 80h). No

caso dos Gerentes de TI, existe uma distribuição entre Cursos básicos (27%),

intermediários (33%) e avançados (27%).

Tabela 4.10 – Nível do treinamento em Segurança de informação dos respondentes.

Treinamento em Rede Executivo % Gerente de TI % Total %
nenhum conhecimento 9 27% 4 12% 13 20%
cursos básicos (até 40h) 13 39% 9 27% 22 33%
cursos intermediários (40<x<80h) 8 24% 11 33% 19 29%
cursos avançados (mais de 80h) 3 9% 9 27% 12 18%
Total 33 100% 33 100% 66 100%

Fonte: Dados coletados na pesquisa

4.3 Análise Descritiva: Perfil da gestão da segurança da informação

Neste tópico serão apresentados diversos dados relativos à segurança da

informação nas empresas, tais como a importância da segurança para os negócios da

empresa, se as mesmas possuem políticas de segurança implementadas, principais

obstáculos para a implementação eficiente de políticas de segurança, principais ameaças às

informações, e medidas de segurança implementadas.

Importância da Segurança de informação para os Negócios da empresa

A tabela 4.11 evidencia que 79% do total dos respondentes consideram a

Segurança da informação como muito importante. Não ocorreram diferenças entre as

visões dos Executivos (79%) e Gerentes de TI (79%).
Tabela 4.11 – A importância da segurança da informação nas empresas respondentes, segundo o tipo de
profissional.

Importância da Segurança da informação Executivo % Gerente de TI % Total %
muito importante 26 79% 26 79% 52 79%
importante 7 21% 7 21% 14 21%
Total 33 100% 33 100% 66 100%
Fonte: Dados coletados na pesquisa

Problemas de segurança em 2003

Segundo a tabela 4.12, 53% dos respondentes acreditam que os problemas de

segurança de informação em 2003 irão diminuir. Esta tendência é igualmente
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compartilhada pelos Executivos (58%) e Gerentes de TI (48%).

Tabela 4.12 – Visão dos respondentes em relação ao comportamento dos problemas de Segurança
Problemas de segurança em 2003 Executivo % Gerente de TI % Total %
diminuirão 19 58% 16 48% 35 53%
permanecerão os mesmos 4 12% 3 9% 7 11%
aumentarão 9 27% 13 39% 22 33%
desconhece 1 3% 1 3% 2 3%
Total 33 100% 33 100% 66 100%
Fonte: Dados coletados na pesquisa

Assunto Segurança de informação

Segundo a tabela 4.13, 71% dos respondentes afirmaram que o assunto segurança

de informação vem sendo discutido de forma sistematizada nas suas empresas nos últimos

6 meses. Esta afirmação é válida tanto para os Executivos (73%), quanto para os Gerentes

de TI (70%).

Tabela 4.13 – Distribuição das empresas do RN em relação a como o assunto Segurança da
informação vem sendo discutido internamente em suas empresas

Assunto vem sendo discutido ? Executivo % Gerente de TI % Total %
sim 24 73% 23 70% 47 71%
não 9 27% 10 30% 19 29%
Total 33 100% 33 100% 66 100%
Fonte: Dados coletados na pesquisa

Política de Segurança implementada

A tabela 4.14 evidencia que 82% dos respondentes afirmaram que em suas

empresas existe uma Política de Segurança implementada. Este alto percentual também foi

evidenciado tanto na visão dos Executivos (82%), quanto na dos Gerentes de TI (82%).

Destaque para o percentual de respondentes (11%) que afirmaram desconhecer se em suas

empresas existe alguma Política de Segurança implementada.

Tabela 4.14 – O estágio de implementação da Política de Segurança nas empresas respondentes
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Possui política de Segurança ? Executivo % Gerente de TI % Total %
Sim, possui 27 82% 27 82% 54 82%
Não possui 4 12% 1 3% 5 8%
desconhece 2 6% 5 15% 7 11%
Total 33 100% 33 100% 66 100%

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Nível de investimento (R$) em Segurança da informação para 2003

A tabela 4.15 evidencia que mais da metade (55%) dos respondentes acreditam que

o Nível de investimento (R$) para 2003 irá aumentar. Por outro lado, apenas 2% dos

respondentes acreditam que o Nível de investimento irá diminuir. Destaque para o

percentual de respondentes que desconhece qual será o Nível de investimento em 2003

(21% dos Executivos e 18% dos Gerentes de TI).

Tabela 4.15 – Visão do Nível de Investimento (R$) em Segurança da informação para 2003 nas
empresas do RN

Nível de investimento (R$)  para 2003 Executivo % Gerente de TI % Total %
diminuirá 1 3% 1 2%
permanecerá o mesmo 11 33% 5 15% 16 24%
aumentará 15 45% 21 64% 36 55%
desconhece 7 21% 6 18% 13 20%
Total 33 100% 33 100% 66 100%

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Obstáculos para implementação de Política de Segurança

A tabela 4.16 evidencia que o maior obstáculo para a implementação de Política de

Segurança eficiente é a falta de conscientização dos funcionários (56%), percentual

semelhante ao aferido na ultima pesquisa realizada a nível nacional pela empresa Módulo

(62%). Outros obstáculos que se tornaram evidentes foram a falta de ferramentas

adequadas (41%), e escassez de recursos humanos especializados (39%) e restrições

orçamentárias (39%). Apenas 17% das empresas respondentes afirmaram não existir
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obstáculos para a implementação da Política.

Tabela 4.16 – Os principais obstáculos para a implementação de uma Política de Segurança eficiente nas
empresas do RN

Obstáculos Executivo % Gerente de TI % Total %
falta de conscientização dos funcionários 17 52% 20 61% 37 56%
falta de ferramentas adequadas 14 42% 13 39% 27 41%
escassez de recursos humanos especializados 12 36% 14 42% 26 39%
restrições orçamentárias 12 36% 14 42% 26 39%
não existem obstáculos 7 21% 4 12% 11 17%
Total 62 65 127
 Fonte: Dados coletados na pesquisa

Ameaças às informações da empresa

A tabela 4.17 evidencia que a maior ameaça às informações, na visão dos

respondentes, é o vírus (70%). A seguir, quatro ameaças se encontram com percentuais

semelhantes: hackers (42%), vazamento de informações (41%), acessos não autorizados

(38%) e funcionário insatisfeito (36%). A ameaça que apresentou o menor percentual foi

a divulgação indevida de senhas (8%).

Tabela 4.17 – As maiores ameaças às informações nas empresas do RN

Ameaças à Segurança da informação Executivo % Gerente de TI % Total %
vírus 26 79% 20 61% 46 70%
hackers 15 45% 13 39% 28 42%
vazamento de informações 10 30% 17 52% 27 41%
acessos não autorizados 10 30% 15 45% 25 38%
funcionário insatisfeito 13 39% 11 33% 24 36%
divulgação indevida de senhas 1 3% 4 12% 5 8%
Total 75 80 155
Fonte: Dados coletados na pesquisa

Medidas de segurança implementadas

A tabela 4.18 evidencia que as principais medidas de segurança implementadas são

o sistema de back-up (89%) e o antivírus (88%). Evidencia-se uma diferença de
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percepção entre Executivos (21%) e Gerentes de TI (39%) em relação a segurança na sala

dos servidores.

Tabela 4.18– As principais medidas de segurança implementadas nas empresas do RN

Medidas de segurança Executivo % Gerente de TI % Total %
sistema de back-up 29 88% 30 91% 59 89%
antivírus 28 85% 30 91% 58 88%
firewall 20 61% 18 55% 38 58%
segurança na sala dos servidores 7 21% 13 39% 20 30%

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Intranet / Internet / Extranet /

A tabela 4.19 evidencia que 94% das empresas acusaram possuir internet (94%),

seguido de intranet (76%) e extranet (42%).

Tabela 4.19 – Distribuição das empresas do RN em relação à
intra/inter/extranet.

intra/inter/extranet Frequência %
internet 62 94%
intranet 50 76%
extranet 28 42%

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Método de Controle de Acesso

A tabela 4.20 evidencia que o método utilizado para Segurança do Controle de

Acesso de 100% das empresas respondentes é o login (método tradicional). Nenhuma das

empresas respondentes acusou a utilização de dispositivos de biometria.

Tabela 4.20 – Distribuição das empresas do RN, segundo o método de controle de acesso.
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Método de Segurança do Controle de Acesso Frequência %
login  (método tradicional) 66 100%
biometria
Total 66 100%

Fonte: Dados coletados na pesquisa

4.4 Análise Descritiva: Nível de concordância em relação às diretrizes da

Norma NBR ISO/IEC 17799

Neste tópico serão apresentados diversos dados relativos ao nível de concordância

dos Executivos e Gerentes de TI em relação às diretrizes da Norma NBR ISO/IEC 17799.

A convenção adotada para esta pesquisa, e, devidamente explicada para os respondentes no

momento da aplicação do formulário, foi a seguinte: nota “1” (discordo totalmente), nota

“2” (discordo), nota “3” (indeciso), nota “4” (concordo) e nota “5” (concordo

plenamente).

Deve ser destacado que para as questões Q2, Q6, Q7, Q9, Q11, Q13, Q16, Q18,

Q21, Q22, Q24, Q25 e Q27, a maior concordância foi considerada como a “1”, e a menor

concordância como “5”, visto as mesmas terem sido colocadas no formulário em sentido

oposto ao nreferencial adotado.

A tabela 4.21 mostra as médias de cada questão, agrupadas em ordem decrescente.

Da mesma, ficam evidenciados os seguintes pontos:

(a) as médias de concordância variaram desde 4,69 (para as questões 1 e 25) até 2,17

(para a questão 17);

(b) das 28 questões apresentadas, 18 (o equivalente a 65% do total) apresentaram média

de concordância abaixo de 4,0, evidenciando o baixo nível de concordância dos

respondentes para todas as questões;

(c) as 4 questões que apresentaram as maiores médias foram as seguintes (em ordem

decrescente):

 ”cada identificador de empregado (ou login) deve ser único, de forma que cada

empregado possa ser identificado e feito responsável por suas ações”. (questão 1,

média 4,69)
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 “o sistema de gerenciamento de senhas não deve mostrar as senhas na tela quando

estão sendo digitadas”. (questão 25, média 4,69);

 “quando um empregado deixa de trabalhar na empresa, os seus direitos de acesso

devem ser imediatamente removidos”. (questão 3, média 4,62);

 “quando se utilizam recursos da computação móvel, como por exemplo notebooks,

devem ser tomados cuidados especiais”. (questão 27, média 4,38);

(d) as 4 questões que apresentaram as menores médias foram as seguintes (em ordem

decrescente):

 “o sistema de gerenciamento de senhas deve rejeitar a reutilização de senhas“.

(questão 24, média 3,31);

 “as autorizações para direitos de acesso privilegiados devem ser revistas a cada três

meses, no máximo“. (questão 12, média 3,26);

 “os empregados devem alterar suas senhas baseado no número de acessos“.

(questão 18, média 2,59);

 “a entrada de senhas no sistema deve ser obrigatoriamente efetuada através do uso

de mouse“. (questão 17, média 2,17);

Tabela 4.21 – Nível de concordância das empresas do RN em relação às diretrizes da Norma NBR ISO/IEC 17799
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Fonte: Dados coletados na pesquisa

Descrição da Questão média

Q1 Cada identificador de empregado (ou login) deve ser único, de forma que cada empregado possa ser identificado e feito responsável por
suas ações. 4,69

Q25 O sistema de gerenciamento de senhas não deve mostrar as senhas na tela quando estão sendo digitadas. 4,69

Q3 Quando um empregado deixa de trabalhar na empresa, os seus direitos de acesso devem ser imediatamente removidos. 4,62

Q27 Quando se utilizam recursos da computação móvel, como por exemplo notebooks, devem ser tomados cuidados especiais. 4,38

Q14 Os empregados devem ser alertados a evitar o registro das senhas em papel. 4,33

Q7 Os privilégios de acesso devem ser concedidos conforme a necessidade de uso. 4,33

Q21 O procedimento de entrada no sistema (login) não deve fornecer mensagens de ajuda durante o procedimento de entrada no sistema (login)
que podem auxiliar um usuário não autorizado. 4,30

Q10 No caso de um empregado esquecer sua senha, a mesma somente deve ser reativada quando se tem assegurada uma clara identificação do
mesmo. 4,28

Q20 O procedimento de entrada no sistema (login) deve limitar em um máximo de 3 de tentativas de entradas sem sucesso. 4,16

Q26 Os terminais localizados em locais de alto risco (por exemplo, em áreas públicas ou externas fora dos limites da empresa) devem ser
desligados automaticamente após um período pré-determinado de inatividade para prevenir o acesso de pessoas não-autorizadas 4,14

Q19 Os empregados devem ser orientados a proteger seus microcomputadores contra o uso não autorizado através da tecla de bloqueio ou
outro controle equivalente. 3,97

Q2 Quando um empregado muda de atividade, os seus direitos de acesso devem ser imediatamente alterados. 3,90

Q6 É obrigatório se ter um processo de autorização formal para a concessão de privilégios (níveis de acesso) dos empregados. 3,88

Q15 O sistema deve recusar o cadastramento de senhas que não sejam de qualidade. 3,82

Q5 Nas regras para controle de acesso, deve estar bem evidenciada uma diferenciação entre as regras obrigatórias das regras opcionais. 3,81

Q16 Os empregados devem ser obrigados a alterar suas senhas em intervalos regulares de tempo. 3,79

Q11 É necessário se efetuar uma revisão crítica dos direitos de acesso dos empregados. 3,74

Q23 O sistema de gerenciamento de senhas deve permitir que o empregado mude sua própria senha. 3,72

Q9  Deve existir um gerenciamento formal que force os empregados a mudar imediatamente suas senhas iniciais. 3,71

Q4 O sistema deve rejeitar o login de empregados que estão de férias. 3,67

Q28 É obrigatória a utilização de técnicas de criptografia para criar proteções adicionais nos notebooks. 3,61

Q13 Deve-se revisar os direitos de acesso dos empregados em intervalos regulares 3,46

Q8 Os empregados devem ser obrigados a assinar uma declaração se comprometendo a manter a confidencialidade de sua senha pessoal. 3,36

Q22 O procedimento de entrada no sistema (login) deve limitar o tempo máximo e mínimo para o procedimento de entrada no sistema (login). 3,35

Q24 O sistema de gerenciamento de senhas deve rejeitar a reutilização de senhas. 3,31

Q12 As autorizações para direitos de acesso privilegiados devem ser revistas a cada três meses, no máximo. 3,26

Q18 Os empregados devem alterar suas senhas baseado no número de acessos. 2,59

Q17 A entrada de senhas no sistema deve ser obrigatoriamente efetuada através do uso de mouse. 2,17
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As questões da Norma NBR ISO/IEC 17799, na sua dimensão controle de acesso

estão logicamente agrupadas em (a) requisitos do negócio para controle de acesso, (b)

gerenciamento de acessos do usuário, (c) responsabilidade do usuário, (d) controle de

acesso ao sistema operacional e (e) computação móvel e trabalho remoto. A tabela 4.22

mostra as médias das respostas, segundo este critério de agrupamento.

Tabela 4.22 – Nível de concordância das empresas do RN em relação às diretrizes da Norma NBR ISO/IEC 17799,
segundo agrupamento lógico das questões.

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Grupo Descrição da Questão média

Q5
Nas regras para controle de acesso, deve estar bem evidenciada uma diferenciação entre as regras obrigatórias das regras
opcionais. 3,81

Q4 O sistema deve rejeitar o login de empregados que estão de férias. 3,67

Q1
Cada identificador de empregado (ou login) deve ser único, de forma que cada empregado possa ser identificado e feito
responsável por suas ações. 4,69

Q3 Quando um empregado deixa de trabalhar na empresa, os seus direitos de acesso devem ser imediatamente removidos. 4,62

Q7 Os privilégios de acesso devem ser concedidos conforme a necessidade de uso. 4,33

Q10
No caso de um empregado esquecer sua senha, a mesma somente deve ser reativada quando se tem assegurada uma clara
identificação do mesmo. 4,28

Q2 Quando um empregado muda de atividade, os seus direitos de acesso devem ser imediatamente alterados. 3,90

Q6 É obrigatório se ter um processo de autorização formal para a concessão de privilégios (níveis de acesso) dos empregados. 3,88

Q11 É necessário se efetuar uma revisão crítica dos direitos de acesso dos empregados. 3,74

Q9  Deve existir um gerenciamento formal que force os empregados a mudar imediatamente suas senhas iniciais. 3,71

Q13 Deve-se revisar os direitos de acesso dos empregados em intervalos regulares 3,46

Q8
Os empregados devem ser obrigados a assinar uma declaração se comprometendo a manter a confidencialidade de sua senha
pessoal. 3,36

Q12 As autorizações para direitos de acesso privilegiados devem ser revistas a cada três meses, no máximo. 3,26

Q14 Os empregados devem ser alertados a evitar o registro das senhas em papel. 4,33

Q19
Os empregados devem ser orientados a proteger seus microcomputadores contra o uso não autorizado através da tecla de bloqueio
ou outro controle equivalente. 3,97

Q15 O sistema deve recusar o cadastramento de senhas que não sejam de qualidade. 3,82

Q16 Os empregados devem ser obrigados a alterar suas senhas em intervalos regulares de tempo. 3,79

Q18 Os empregados devem alterar suas senhas baseado no número de acessos. 2,59

Q17 A entrada de senhas no sistema deve ser obrigatoriamente efetuada através do uso de mouse. 2,17

Q25 O sistema de gerenciamento de senhas não deve mostrar as senhas na tela quando estão sendo digitadas. 4,69

Q21
O procedimento de entrada no sistema (login) não deve fornecer mensagens de ajuda durante o procedimento de entrada no sistema
(login) que podem auxiliar um usuário não autorizado. 4,30

Q20 O procedimento de entrada no sistema (login) deve limitar em um máximo de 3 de tentativas de entradas sem sucesso. 4,16

Q26
Os terminais localizados em locais de alto risco (por exemplo, em áreas públicas ou externas fora dos limites da empresa) devem
ser desligados automaticamente após um período pré-determinado de inatividade para prevenir o acesso de pessoas não-
autorizadas

4,14

Q23 O sistema de gerenciamento de senhas deve permitir que o empregado mude sua própria senha. 3,72

Q22
O procedimento de entrada no sistema (login) deve limitar o tempo máximo e mínimo para o procedimento de entrada no sistema
(login). 3,35

Q24 O sistema de gerenciamento de senhas deve rejeitar a reutilização de senhas. 3,31

Q27 Quando se utilizam recursos da computação móvel, como por exemplo notebooks, devem ser tomados cuidados especiais. 4,38

Q28 É obrigatória a utilização de técnicas de criptografia para criar proteções adicionais nos notebooks. 3,61

Requisitos do Negócio para 
controle de acesso

Gerenciamento de acessos 
do usuário

Responsabilidade do 
usuário

Controle de acesso ao 
sistema operacional

Computação móvel e 
trabalho remoto
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A tabela 4.23 mostra uma visão consolidada das respostas segundo os critérios de

agrupamento. Da mesma, percebe-se que o grupo que teve a maior média (4,00) de

concordância em relação às diretrizes foi ‘computação móvel e trabalho remoto’. Por outro

lado, o que teve a menor média (3,45) de concordância foi ‘responsabilidade do usuário’.

Tabela 4.23 – Visão consolidada do Nível de concordância das empresas do RN em relação às
diretrizes da Norma NBR ISO/IEC 17799, segundo agrupamento lógico das questões.
Grupos menor valor maior valor média
Computação móvel e trabalho remoto 3,61 4,38 4,00
controle de acesso ao sistema operacional 3,31 4,69 3,95
gerenciamento de acessos do usuário 3,26 4,69 3,93
requisitos do negócio para controle de acesso 3,67 3,81 3,74
responsabilidade do usuário 2,17 4,33 3,45

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Para se efetuar uma análise estratificada por tipo de respondente (Executivo ou

Gerente de TI), os dados foram consolidados e plotados na figura 4.1. Utilizando-se apenas

as ferramentas da estatística descritiva, os seguintes pontos se tornam evidentes:

 considerando-se o universo de 28 questões, em 17 das mesmas os Gerentes de TI

apresentaram média de concordância maior do que os Executivos;

 os Gerentes de TI apresentaram uma média global para todas as questões maior (3,85)

do que os Executivos (3,79). Uma hipótese apresentada para este fato é a de que os

Gerentes de TI estão mais sintonizados com os aspectos de segurança, fato este

igualmente refletido nos treinamentos avançados em rede/segurança de informação

(27% dos Gerentes de TI x 9% dos Executivos);

 as questões em que ocorreram maior divergência entre os Executivos e Gerentes de TI

foram as seguintes:

a) questão 09 – Deve existir um gerenciamento formal que force os empregados a

mudar imdediatamente suas senhas iniciais. (Média dos Executivos= 4,00;

Média dos Gerentes de TI: 3,43; Média Executivo – Média Gerente de TI: + 0,57).

b) questão 22 - O procedimento de entrada no sistema (login) deve limitar o

tempo máximo e mínimo para o procedimento de entrada no sistema (login).

(Média dos Executivos= 3,57; Média dos Gerentes de TI: 3,14; Média Executivo –

Média Gerente de TI: + 0,43).
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c) questão 28 - É obrigatória a utilização de técnicas de criptografia para criar

proteções adicionais nos notebooks. (Média dos Executivos= 3,36; Média dos

Gerentes de TI: 3,86; Média Executivo – Média Gerente de TI: - 0,50).

d) questão 8 - os empregados devem ser obrigados a assinar uma declaração se

comprometendo a manter a confidencialidade de sua senha pessoal. (Média dos

Executivos= 3,11; Média dos Gerentes de TI: 3,60; Média Executivo – Média

Gerente de TI: - 0,49).

e) questão 12 - As autorizações para direitos de acesso privilegiados devem ser

revistas a cada três meses, no máximo. (Média dos Executivos= 3,04; Média dos

Gerentes de TI: 3,48; Média Executivo – Média Gerente de TI: - 0,44).

Figura 4.1– Gráfico da análise de agrupamentos para 2 grupos, com todas as variáveis.
Fonte: Dados coletados na pesquisa

4.5 Análise inferencial:Análise de Agrupamento (cluster)

A próxima etapa da pesquisa caracterizou-se pela utilização da análise estatística

multivariada, a qual particionou os respondentes da pesquisa em grupos de acordo com a

concordância em relação às diretrizes da Norma NBR ISO/IEC 17799. Objetivando a

partição em grupos homogêneos internamente e heterogêneos externamente, foi realizada a

técnica de Análise de Agrupamentos, para a formação de dois grupos, primeiramente
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considerando-se todas as variáveis.

Conforme descreve MALHOTRA (ano,  p. 525):

“... a Análise de Agrupamentos estuda todo um conjunto de relações
interdependentes e tem como objetivo principal classificar objetos em
grupos relativamente homogêneos, com base no conjunto de variáveis
considerado. Os objetos em um grupo são relativamente semelhantes
em termos dessas variáveis, e diferentes de objetos de outros grupos.
A análise de conglomerados reduz o número de objetos,
concentrando-os em um número muito menor de conglomerados”.

O resultado deste agrupamento pode ser visualizado na figura 4.2. Uma análise

minuciosa da mesma evidencia a existência de algumas questões de pouca ou nenhuma

importância na separação dos grupos, devido apresentarem valores muito próximos entre

os dois grupos formados. Estas questões, detalhadas a seguir, estão discriminadas na tabela

4.22, e foram caracterizadas como de pouca significância (p>0,05) a partir da Análise de

Variância.

Q1 - Cada identificador de empregado (ou login) deve ser único, de forma que cada
empregado possa ser identificado e feito responsável por suas ações.

Q3 - Quando um empregado deixa de trabalhar na empresa, os seus direitos de acesso
devem ser imediatamente removidos;

Q5 - Nas regras para controle de acesso, deve estar bem evidenciada uma diferenciação
entre as regras obrigatórias das regras opcionais;

Q7 – Os privilégios de acesso devem ser concedidos conforme a necessidade de uso;
Q10 – No caso de um empregado esquecer sua senha, a mesma somente dever ser

reativada quando se tem assegurada uma clara identificação do mesmo;
Q14 – Os empregados devem ser alertados a evitar o registro das senhas em papel;
Q15 – O sistema deve recusar o cadastramento de senhas que não sejam de qualidade;
Q16 - Os empregados devem alterar suas senhas em intervalos regulares de tempo;
Q17 - A entrada de senhas no sistema deve ser obrigatoriamente efetuada através do

uso de mouse;
Q18 - Os empregados devem alterar suas senhas baseado no número de acessos;
Q21 - O procedimento de entrada no sistema (login) não deve fornecer mensagens de

ajuda durante o procedimento de entrada no sistema (login) que podem auxiliar um usuário
não autorizado;

Q22 - O procedimento de entrada no sistema (login) deve limitar o tempo máximo e
mínimo para o procedimento de entrada no sistema (login);

Q23 - O sistema de gerenciamento de senhas deve permitir que o empregado mude sua
própria senha;

Q25 - O sistema de gerenciamento de senhas não deve mostrar as senhas na tela
quando estão sendo digitadas;
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Q28 – É obrigatória a utilização de técnicas de criptografia para criar proteções
individuais nos notebooks.;

Figura 4.2 – Gráfico da análise de agrupamentos para 2 grupos, com todas as variáveis.
Fonte: Dados obtidos a partir do Software STATISTICA

A tabela 4.24 demonstra a análise de variância para todas as variáveis da pesquisa.

Tabela 4.24 – Análise de Variância para todas as variáveis da pesquisa

Fonte: Dados obtidos a partir do Software STATISTICA

Plot of Means for Each Cluster

Variables

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

      Q3       Q6       Q9      Q12      Q15      Q18      Q21      Q24      Q27

Cluster 
No. 1
Cluster 
No. 2

Between SS df Within Ss df F signif. P
Q1 0,1281 1 29,8017 55 0,2364 0,628740 estatisticamente não significativa
Q2 6,3939 1 60,1675 55 5,8448 0,018965
Q3 0,1991 1 45,0640 55 0,2430 0,623995 estatisticamente não significativa
Q4 5,2726 1 65,3941 55 4,4345 0,039798
Q5 0,3060 1 15,9397 55 1,0557 0,308693 estatisticamente não significativa
Q6 13,8623 1 45,5062 55 16,7543 0,000140
Q7 1,9967 1 40,6699 55 2,7003 0,106037 estatisticamente não significativa
Q8 43,2596 1 43,7229 55 54,4172 0,000000
Q9 23,0999 1 50,4089 55 25,2038 0,000006

Q10 2,4102 1 37,0985 55 3,5733 0,063990 estatisticamente não significativa
Q11 5,8422 1 38,7192 55 8,2987 0,005645
Q12 6,1610 1 58,8916 55 5,7539 0,019870
Q13 9,7278 1 52,4126 55 10,2080 0,002316
Q14 0,7800 1 25,8867 55 1,6572 0,203379 estatisticamente não significativa
Q15 2,6015 1 51,6441 55 2,7706 0,101699 estatisticamente não significativa
Q16 1,8296 1 51,6441 55 1,9485 0,168360 estatisticamente não significativa
Q17 0,0584 1 24,1872 55 0,1328 0,716895 estatisticamente não significativa
Q18 1,2445 1 48,6503 55 1,4069 0,240667 estatisticamente não significativa
Q19 2,5419 1 33,3879 55 4,1873 0,045521
Q20 6,2304 1 21,3485 55 16,0514 0,000187
Q21 0,0296 1 39,9002 55 0,0408 0,840724 estatisticamente não significativa
Q22 3,2694 1 57,7131 55 3,1157 0,083092 estatisticamente não significativa
Q23 0,9258 1 62,1269 55 0,8196 0,369251 estatisticamente não significativa
Q24 7,4955 1 65,1712 55 6,3257 0,014852
Q25 0,0296 1 11,9002 55 0,1367 0,713000 estatisticamente não significativa
Q26 3,3710 1 35,5062 55 5,2218 0,026185
Q27 6,7514 1 20,7574 55 17,8889 0,000089
Q28 2,6923 1 46,8165 55 3,1629 0,080858 estatisticamente não significativa
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A seguir repetiu-se a Análise, desprezando-se as variáveis consideradas

estatisticamente como não significativas na separação dos grupos (figura 4.3).

Figura 4.3 – Análise de agrupamentos para 2 grupos, desprezando-se as variáveis
consideradas estatisticamente como não significativas na separação dos grupos.
Fonte: Dados obtidos a partir do Software STATISTICA

A seguir, repetiu-se a mesma Análise para 3, 4 e 5 grupos, desprezando-se

igualmente as variáveis consideradas estatisticamente como pouco significativas na

separação dos grupos. Os resultados desta Análise encontram-se nas figuras 4.4, 4.5 e 4.6.

Figura 4.4 – Análise de agrupamentos para 3 grupos, desprezando-se as variáveis
consideradas estatisticamente como não significativas na separação dos grupos
Fonte: Dados obtidos a partir do Software STATISTICA
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Figura 4.5 – Análise de agrupamentos para 4 grupos, desprezando-se as variáveis
consideradas estatisticamente como não significativas na separação dos grupos
Fonte: Dados obtidos a partir do Software STATISTICA

Figura 4.6 – Análise de agrupamentos para 5 grupos, desprezando-se as variáveis
consideradas estatisticamente como não significativas na separação dos grupos
Fonte: Dados obtidos a partir do Software STATISTICA

Desta forma fica evidenciado que na simulação com 3, 4 e 5 grupos, os mesmos

não se comportam de forma homogênea internamente, e heterogênea, externamente.
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A tabela 4.25 apresenta um resumo da Análise de Variância para as variáveis

consideradas estatisticamente como significativas na separação em 2 grupos.

Tabela 4.25 – Análise de Variância para as variáveis consideradas estatisticamente
como significativas na separação em 2 grupos

Fonte: Dados obtidos a partir do Software STATISTICA

O grupo_1 é o que apresentou a maior média de concordância em todas as questões

(grupo mais “disciplinado”), e foi composto por 30 respondentes (2, 7, 9, 10, 11, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 38, 40, 46, 47, 48, 53, 57, 60, 62, 63 e 64), e o

grupo_2 por 27 respondentes (1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 24, 27, 28, 36, 37, 39, 41, 42,

43, 44, 45, 49, 55, 59, 61, 65 e 66). As tabelas 4.26 e 4.27 apresentam a estatística

descritiva para os dois grupos formados.

Tabela 4.26 Estatística Descritiva para o 1o grupo                 Tabela 4.27 – Estatística Descritiva para o 2o grupo

Between SS df Within SS df F signif. P
Q2 7,9540 1 58,6074 55 7,4644 0,008444
Q4 3,4481 1 67,2185 55 2,8214 0,098690
Q6 16,1684 1 43,2000 55 20,5848 0,000031
Q8 38,7750 1 48,2074 55 44,2386 0,000000
Q9 16,7347 1 56,7741 55 16,2118 0,000175
Q11 7,5651 1 36,9963 55 11,2465 0,001450
Q12 8,6786 1 56,3741 55 8,4670 0,005211
Q13 12,4774 1 49,6630 55 13,8183 0,000473
Q19 3,5002 1 32,4296 55 5,9363 0,018098
Q20 7,4123 1 20,1667 55 20,2153 0,000036
Q24 10,1333 1 62,5333 55 8,9126 0,004221
Q26 3,2439 1 35,6333 55 5,0069 0,029317
Q27 7,6421 1 19,8667 55 21,1568 0,000025

Mean Deviatn. Variance
Q2 4,2667 0,9444 0,8920
Q4 3,9000 1,2134 1,4724
Q6 4,4000 0,6747 0,4552
Q8 4,1333 0,9732 0,9471
Q9 4,2333 0,9353 0,8747

Q11 4,1000 0,7589 0,5759
Q12 3,6333 1,0981 1,2057
Q13 3,9000 0,8847 0,7828
Q19 4,2000 0,8052 0,6483
Q20 4,5000 0,5085 0,2586
Q24 3,7333 1,1427 1,3057
Q26 4,3667 0,6687 0,4471
Q27 4,7333 0,4498 0,2023

Mean Deviatn. Variance
Q2 3,5185 1,1222 1,2593
Q4 3,4074 0,9711 0,9430
Q6 3,3333 1,0742 1,1538
Q8 2,4815 0,8932 0,7977
Q9 3,1481 1,0991 1,2080
Q11 3,3704 0,8835 0,7806
Q12 2,8519 0,9074 0,8234
Q13 2,9630 1,0184 1,0370
Q19 3,7037 0,7240 0,5242
Q20 3,7778 0,6980 0,4872
Q24 2,8889 0,9740 0,9487
Q26 3,8889 0,9337 0,8718
Q27 4,0000 0,7338 0,5385
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Fonte: Dados obtidos a partir do Software STATISTICA

4.6 Análise inferencial :Método qui-quadrado

A próxima etapa da pesquisa consistiu em estudar possíveis associações entre as

variáveis “origem do capital, setor de produção, parque instalado, número de

funcionários que acessam a rede, frequência de ataques sofridos, cargo do

respondente, idade, escolaridade, conhecimento de informática e treinamento em

rede” e a variável “nível de concordância em relação à Norma ISO/IEC 17799 –

dimensão controle de acesso”.

Foi aplicado o teste de qui-quadrado com o objetivo de verificar a existência ou não

de associação entre os grupos formados e a variável Origem do Capital. Conclui-se que

não existe associação (p = 0,389580). As tabela 4.28 e 4.29 mostram os dados obtidos no

processo de agrupamento.

Tabela 4.28 – Qui-quadrado: frequência obtida (grupos x Origem do Capital).

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Tabela 4.29 – Qui-quadrado: frequência esperada (grupos x Origem do Capital).

 Fonte: Dados coletados na pesquisa

Posteriormente, foi aplicado o teste de qui-quadrado para verificar a existência ou

não de associação entre os grupos formados e a variável Setor de Produção. Conclui-se

que não existe associação (p = 0,149377). As tabela 4.30 e 4.31 mostram os dados obtidos

no processo de agrupamento.

 Tabela 4.30 – Qui-quadrado: frequência obtida (grupos x Setor de Produção).

Origem do Capital Grupo_1 % Grupo_2 %
local, regional, nacional 20 67% 15 56%
transnacional 10 33% 12 44%
Total 30 100% 27 100%

Setor de Produção Grupo_1 % Grupo_2 %
extrativismo/indústria/serviços 12 40% 6 22%
comércio 18 60% 21 78%
Total 30 100% 27 100%

Marked cells have counts > 5
Pearson Chi-square: ,740260, df=1, p=,389580

G_1:1 G_2:2 All Grps
G_1:1 18,4 16,6 35,0
G_2:4 11,6 10,4 22,0
Totals 30,0 27,0 57,0

Summary Table: Expected Frequencies 
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Fonte: Dados coletados na pesquisa

Tabela 4.31 – Qui-quadrado: frequência esperada (grupos x Setor de Produção).

Fonte: Dados coletados na pesquisa

O teste de qui-quadrado para verificar a existência ou não de associação entre os

grupos formados e a variável Parque instalado evidenciou que existe associação (p =

0,034789). As tabela 4.32 e 4.33 mostram os dados obtidos no processo de agrupamento. O

teste evidenciou que o grupo_1 é caracterizado por respondentes que possuem um Parque

instalado menor que os do grupo_2.

Tabela 4.32 – Qui-quadrado: frequência obtida (grupos x Parque instalado).

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Tabela 4.33 – Qui-quadrado: frequência esperada (grupos x Parque instalado).

Fonte: Dados coletados na pesquisa

O teste de qui-quadrado entre os grupos formados e a variável Número de

Funcionários que acessam a Rede evidenciou  não existir associação entre os mesmos (p

= 0,276830). As tabelas 4.34 e 4.35 mostram os dados obtidos no processo de

agrupamento.

Parque instalado Grupo_1 % Grupo_2 %
menos de 170 micros 16 53% 23 85%
mais de 170 micros 8 27% 2 7%
não sabe responder 6 20% 2 7%
Total 30 100% 27 100%

Marked cells have counts > 5
Pearson Chi-square: 2,07863, df=1, p=,149377

G_1:1 G_2:2 All Grps
G_1:1 9,5 8,5 18,0
G_2:4 20,5 18,5 39,0
Totals 30,0 27,0 57,0

Summary Table: Expected Frequencies 

Marked cells have counts > 5
Pearson Chi-square: 6,71712, df=2, p=,034789

G_1:1 G_2:2 All Grps
G_1:1 20,5 18,5 39,0
G_2:2 5,3 4,7 10,0
G_3:5 4,2 3,8 8,0
Totals 30,0 27,0 57,0
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Tabela 4.34– Qui-quadrado: frequência obtida (grupos x Número de funcionários que
acessam a rede).

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Tabela 4.35– Qui-quadrado: frequência esperada (grupos x
Número de funcionários que acessam a rede).

Fonte: Dados coletados na pesquisa

O teste de qui-quadrado aplicado entre os grupos formados e a variável Ataque

sofrido evidenciou que existe associação (p = 0,049565). As tabelas 4.36 e 4.37 mostram

os dados obtidos no processo de agrupamento. O teste evidenciou que o grupo_1 é

caracterizado por respondentes que sofreram menos ataques que os do grupo_2.

Tabela 4.36 – Qui-quadrado: frequência obtida (grupos x Ataques sofridos).

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Tabela 4.37 – Qui-quadrado: frequência esperada (grupos x Ataques sofridos).

Ataques sofridos Grupo_1 % Grupo_2 %
nunca sofreu 6 20% 13 48%
já sofreu 19 63% 9 33%
não sabe/não pode responder 5 17% 5 19%
Total 30 100% 27 100%

Número Grupo_1 % Grupo_2 %
menos de 210 emp. 19 63% 22 81%
mais de 210 emp. 5 17% 3 11%
não sabe responder 6 20% 2 7%
Total 30 100% 27 100%

Marked cells have counts > 5
Pearson Chi-square: 2,56873, df=2, p=,276830

G_1:1 G_2:2 All Grps
G_1:1 21,6 19,4 41,0
G_2:2 4,2 3,8 8,0
G_3:4 4,2 3,8 8,0
Totals 30,0 27,0 57,0

Summary Table: Expected Frequencies

Marked cells have counts > 5
Pearson Chi-square: 6,00913, df=2, p=,049565

G_1:1 G_2:2 All Grps
G_1:1 10,0 9,0 19,0
G_2:2 14,7 13,3 28,0
G_3:3 5,3 4,7 10,0
Totals 30,0 27,0 57,0

Summary Table: Expected Frequencies 
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Fonte: Dados coletados na pesquisa

O teste de qui-quadrado entre os grupos formados e a variável cargo do

respondente evidenciou  não existir associação entre os mesmos (p = 0,888945). As

tabelas 4.38 e 4.39 mostram os dados obtidos no processo de agrupamento.

Tabela 4.38 – Qui-quadrado: frequência obtida (grupos x Cargo).

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Tabela 4.39 – Qui-quadrado: frequência esperada (grupos x Cargo).

Fonte: Dados coletados na pesquisa

O teste de qui-quadrado entre os grupos formados e a variável Idade do

respondente evidenciou  não existir associação entre os mesmos (p = 0,287941). As

tabelas 4.40 e 4.41 mostram os dados obtidos no processo de agrupamento.

Tabela 4.40 – Qui-quadrado: frequência obtida (grupos x Idade).

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Tabela 4.41 – Qui-quadrado: frequência esperada (grupos x Idade).

Idade do respondente Grupo_1 % Grupo_2 %
<35 anos 22 73% 17 63%
> de 35 anos 8 27% 8 30%
não respondeu 2 7%
Total 30 100% 27 100%

Cargo do respondente Grupo_1 % Grupo_2 %
Executivo 15 50% 14 52%
Gerente de TI 15 50% 13 48%
Total 30 100% 27 100%

Marked cells have counts > 5
Pearson Chi-square: 2,10903, df=1, p=,888945

G_1:1 G_2:2 All Grps
G_1:1 15,3 13,7 29,0
G_2:2 14,7 13,3 28,0
Totals 30,0 27,0 57,0

Summary Table: Expected Frequencies 

Summary Table: Expected Frequencies
Marked cells have counts > 5
Pearson Chi-square: 2,49003, df=2, p=,287941

G_1:1 G_2:2 All Grps
G_1:1 20,5 18,5 39,0
G_2:2 8,4 7,6 16,0
G_3:3 1,1 0,9 2,0
Totals 30,0 27,0 57,0
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Fonte: Dados coletados na pesquisa

O teste de qui-quadrado entre os grupos formados e a variável Escolaridade do

respondente evidenciou  não existir associação entre os mesmos (p = 0,868556). As

tabelas 4.42 e 4.43 mostram os dados obtidos no processo de agrupamento.

Tabela 4.42 – Qui-quadrado: frequência obtida (grupos x Escolaridade).

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Tabela 4.43 – Qui-quadrado: frequência esperada (grupos x Escolaridade).

Fonte: Dados coletados na pesquisa

O teste de qui-quadrado entre os grupos formados e a variável Conhecimento de

informática evidenciou  não existir associação entre os mesmos (p = 0,587814). As

tabelas 4.44 e 4.45 mostram os dados obtidos no processo de agrupamento.

Tabela 4.44 – Qui-quadrado: frequência obtida (grupos x Conhecimento de informática).

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Tabela 4.45 – Qui-quadrado: frequência esperada (grupos x
Conhecimento de informática).

Conhecimento de informática Grupo_1 % Grupo_2 %
nenhum conhecimento 5 17% 3 11%
noções básicas / conhecimento intermediário 16 53% 18 67%
conhecimento avançado 9 30% 6 22%
Total 30 100% 27 100%

Escolaridade do respondente Grupo_1 % Grupo_2 %
2o grau Completo 6 20% 5 19%
nível Superior 19 63% 16 59%
Especialização / MBA / Mestrado 5 17% 6 22%
Total 30 100% 27 100%

Marked cells have counts > 5
Pearson Chi-square: ,050802, df=2, p=,868556

G_1:1 G_2:2 All Grps
G_1:1 5,8 5,2 11,0
G_2:2 17,9 16,6 35,0
G_3:4 6,3 5,2 11,0
Totals 30,0 27,0 57,0

Summary Table: Expected Frequencies

Marked cells have counts > 5
Pearson Chi-square: 1,06270, df=2, p=,587814

G_1:1 G_2:2 All Grps
G_1:1 4,2 3,8 8,0
G_2:2 17,9 16,1 34,0
G_3:4 7,9 7,1 15,0
Totals 30,0 27,0 57,0

Summary Table: Expected Frequencies
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Fonte: Dados coletados na pesquisa

O teste de qui-quadrado entre os grupos formados e a variável Treinamento em

Rede e/ou Segurança de informação evidenciou  não existir associação entre os mesmos

(p = 0,928070). As tabela 4.46 e 4.47 mostram os dados obtidos no processo de

agrupamento.
Tabela 4.46– Qui-quadrado: frequência obtida (grupos formados x Treinamento em rede).

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Tabela 4.46– Qui-quadrado: frequência esperada (grupos x
Treinamento em rede).

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Finalizando, o estudo que tinha como objetivo identificar possíveis associações

entre as variáveis “origem do capital, setor de produção, parque instalado, número de

funcionários que acessam a rede, frequência de ataques sofridos, cargo do

respondente, idade, escolaridade, conhecimento de informática e treinamento em

rede” e a variável “nível de concordância em relação à Norma ISO/IEC 17799 –

dimensão controle de acesso”  evidenciou as seguintes conclusões:

a) variáveis que afetam a percepção: a1) o tamanho do parque instalado na

empresa e a2) a freqüência dos ataques sofridos;

b) variáveis que não afetam a percepção dos respondentes: b1) a origem do

capital da empresa, b2) o setor de produção da empresa, b3) o número de

empregados que acessam a rede, b4) o  cargo dos respondentes, b5) a idade dos

Treinamento em Rede Grupo_1 % Grupo_2 %
nenhum conhecimento 7 23% 5 19%
cursos básicos (até 40 h) 10 33% 8 30%
cursos intermediários (40<x<80 h) 8 27% 9 33%
cursos avançados (mais de 80 h) 5 17% 5 19%
Total 30 100% 27 100%

Marked cells have counts > 5
Pearson Chi-square: ,457752, df=3, p=,928070

G_1:1 G_2:2 All Grps
G_1:1 6,3 5,7 12,0
G_2:2 9,5 8,5 18,0
G_3:3 8,9 8,1 17,0
G_4:4 5,3 4,7 10,0
Totals 30,0 27,0 57,0

Summary Table: Expected Frequencies 
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respondentes, b6) nível de escolaridade, b7) conhecimento geral de informática

e b8) treinamentos específicos em rede/segurança da informação.
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Capítulo 5

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Este capítulo sintetiza a dissertação apresentando os principais tópicos da pesquisa

bibliográfica, metodologia da pesquisa de campo e resultados obtidos. Realiza-se também

uma análise crítica do trabalho e uma avaliação das limitações e direções para pesquisas

futuras, finalizando com uma apreciação geral do trabalho.

(a) pesquisa bibliográfica

Foram apresentados no referencial teórico deste trabalho os principais tópicos

consolidados na pesquisa bibliográfica referentes a Segurança de Informação, com

destaque para a Análise e Gerenciamento de Riscos, as Ameaças e Vulnerabilidades, a

Política de Segurança de Informação, e os Modelos de Certificação e Avaliação da

Segurança da Informação – com ênfase na Norma NBR ISO/IEC 17799 – dimensão

Controle de Acesso.

O estudo ressalta que as empresas convivem atualmente em um mundo competitivo

e altamente globalizado, no qual a informação vem sendo considerada por muitos como o

mais valioso ativo das empresas, e, desta forma, a Segurança da informação vem se

tornando uma real necessidade no dia-a-dia das organizações para proteger seus segredos

de negócio ou suas estratégias comerciais, sendo considerada hoje fator de sobrevivência e

competitividade para as corporações modernas (FONTES, 2000, p. 21), (BRODERICK,

2001, p. 1) e (MOREIRA, 2001, p. 3).

O trabalho também destaca que, se por um lado os avanços tecnológicos têm

proporcionado às empresas maior eficiência e rapidez na troca de informações e tomadas
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de decisões, com a Internet permitindo a qualquer empresa praticar o comércio eletrônico

apresentando, a um custo baixíssimo, seus produtos para todas as pessoas do mundo

inteiro, por outro lado, esse novo ambiente computacional tornou-se extremamente

complexo, heterogêneo e distribuído, dificultando o gerenciamento de questões relativas à

segurança da informação (MOREIRA, 2001, p. 4) e (AMARAL, 2001, p. 3).

Inúmeras são as reportagens que relatam que a fraude em Informática tornou-se um

problema em escala mundial, que tem custado bilhões de dólares às organizações. Como

exemplo, apenas as perdas em 2002 nos Estados Unidos devido a funcionários insatisfeitos

ultrapassam a US$MM 372,00 (CSI, 2002, p. 2). Neste contexto, o assunto Segurança da

Informação é um tópico bastante divulgado na mídia em geral.

O objetivo geral deste trabalho foi identificar quais fatores influenciam os

Executivos e Gerentes de TI das empresas com maior contribuição de ICMS no Rio

Grande do Norte nas suas percepções em relação às diretrizes de Segurança de Informação

da Norma NBR ISO/IEC 17799 - dimensão controle de acesso.

Os objetivos específicos foram definidos como os seguintes:

 levantar o perfil das empresas do Rio Grande do Norte e de seus Executivos e Gerentes

de TI, em relação às Normas de Segurança da Informação;

 aferir o nível de concordância dos Executivos e Gerentes de TI em relação às diretrizes

da Norma NBR ISO/IEC 17799  - dimensão Controle de Acesso;

 através da análise de agrupamentos, classificar os respondentes em grupos

relativamente homogêneos, e adicionalmente estudar possíveis associações entre as

variáveis “tamanho do parque de informática”, “idade” e “conhecimento geral de

informática”, dentre outras, e a variável “Nível de concordância em relação à Norma

NBR ISO/IEC 17799 - dimensão Controle de Acesso”.

Os dados foram levantados através de uma pesquisa nas empresas com maior

contribuição de ICMS no Rio Grande do Norte. Para a análise de dados, utilizou-se a

estatística descritiva, o método de Análise de Agrupamento (clusters) e o qui-quadrado.

(b) metodologia da pesquisa

Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa foi classificada como exploratória

e descritiva. O método exploratório foi utilizado na fase inicial, visto que o objetivo maior
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não era o de resolver um problema, mas sim caracterizá-lo. Na segunda etapa da pesquisa,

foi o método de pesquisa utilizado foi do tipo descritivo. Segundo MARCONI e

LAKATOS (1999, p. 22), pesquisas descritivas “têm como objetivo descrever um

fenômeno ou situação, mediante um estudo realizado em determinado espaço-tempo”. Em

relação à forma de abordagem, a pesquisa foi classificada como quantitativa.

(c) resultados da pesquisa

Os principais resultados da pesquisa encontram-se a seguir:

Em relação ao perfil das empresas:

 origem do capital: as maiorias das empresas respondentes são de origem local (36%)

ou transnacional (36%), seguido das de origem nacional (15%). As empresas regionais

correspondem a apenas 12% das empresas respondentes;

 setor de produção: 67% das empresas respondentes atuam na área de comércio,

seguido das empresas que atuam na área da indústria (15%) e serviços (15%);

 tamanho do parque de informática: uma grande concentração de empresas (59%)

apresentou um parque de informática com menos de 170 micros;

 freqüência dos ataques sofridos: 45% dos respondentes acreditam que suas empresas

já sofreram ataques, contra 33% que acreditam nunca terem sofrido ataques. Atentar

que 21% dos respondentes não souberam responder se já sofreram algum tipo de

ataque.

Dados relativos ao perfil dos respondentes (Executivos e Gerentes de TI):

 idade: o maior percentual dos respondentes (62%) possui menos de 35 anos;

 nível de escolaridade: 58% dos respondentes possuem Nível Superior. 30% dos

Executivos possuem MBA/Especialização, contra 15% dos Gerentes de TI. Apenas 3%

dos respondentes possui Mestrado. Nenhum dos respondentes possui Doutorado.

 conhecimento geral de informática: 35% dos respondentes possuem Conhecimento

intermediário de informática, seguido de 29% com apenas Noções básicas.

 treinamento em Rede e/ou Segurança de informação: 27% dos Executivos jamais

tiveram algum treinamento, e 39% participaram apenas de Cursos básicos. Por outro
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lado, 60% dos Gerentes de TI já participaram de cursos intermediários/avançados.

Em relação ao perfil da Gestão da informação:

 problemas de segurança em 2003: 53% dos respondentes acreditam que os problemas

de segurança de informação em 2003 irão diminuir;

 importância da Segurança de informação para os Negócios da empresa: 79% do

total dos respondentes afirmaram que a Segurança da informação é muito importante;

 existência de uma Política de Segurança implementada: 82% dos respondentes

afirmaram que em suas empresas existe uma Política de Segurança implementada;

 obstáculos para implementação de Política de Segurança: o maior obstáculo

identificado foi a falta de conscientização dos funcionários (56%), seguido da falta de

ferramentas adequadas (41%), escassez de recursos humanos especializados (39%) e

restrições orçamentárias (39%);

 ameaças às informações da empresa: a maior ameaça às informações, na visão dos

respondentes, é o vírus (70%), seguida de hackers (42%), vazamento de informações

(41%), acessos não autorizados (38%) e funcionário insatisfeito (36%);

 medidas de segurança implementadas: as principais medidas de segurança

implementadas são o sistema de back-up (89%) e o antivírus (88%);

 nível de investimento (R$) em Segurança da informação para 2003: 55% dos

respondentes acreditam que o nível de investimento (R$) em 2003 irá aumentar.

Concordância em relação às diretrizes da Norma NBR ISO/IEC 17799:

 a média de concordância das questões variou desde 4,69 até 2,17;

 baixo nível global de concordância (65% apresentaram média abaixo de 4,0);

 em 61% das questões, os Gerentes de TI apresentaram média de concordância maior do

que os Executivos;

 as questões que apresentaram maior nível de concordância foram:
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- identificação única para cada empregado (Q1, média = 4,69);

- ocultação de senha na tela (Q25, média = 4,69);

- remoção imediata dos acessos de empregados não ativos (Q3, média = 4,62);

- cuidados especiais de segurança com os notebooks

 as questões que apresentaram menor nível de concordância foram:

- entrada de senhas obrigatoriamente através de mouse (Q17, média = 2,17)

- alteração de senhas baseado no número de acessos (Q18, média = 2,59);

- prazo para revisão de direitos de acessos privilegiados (Q12, média = 3,26)

- rejeição de Senhas reutilizadas (Q24, média

Método de agrupamento (cluster)

 existência de dois clusters.

 em todas as questões, a média de concordância dos respondentes do cluster1

“disciplinado”) foi maior do que a do cluster2.

Método qui-quadrado

Estudou-se, através da Análise de Agrupamento (cluster) e qui-quadrado, possíveis

associações entre as variáveis “origem do capital”, “setor de produção”, “parque

instalado”, “número de funcionários que acessam a rede”, “frequência de ataques

sofridos”, “cargo do respondente”, “idade”, “escolaridade”, “conhecimento de informática”

e “treinamento em rede” e a variável “nível de concordância em relação à Norma ISO/IEC

17799 – dimensão controle de acesso” . Os dados demonstraram que, dentre todas as

variáveis estudadas, apenas as a seguir relacionadas possuem algum tipo de associação: a)

o tamanho do parque instalado na empresa, e b) a freqüência dos ataques sofridos.

É de se ressaltar que ambas as variáveis que apresentaram associação pertencem à

dimensão “organizacional”. Nenhuma das variáveis pertencentes da dimensão “individual”

acusaram ter algum tipo de associação.
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A figura 5.1 mostra a associação verificada entre as variáveis do estudo.

Figura 5.1 – Variáveis que influenciam a percepção dos Executivos e Gerentes de TI em relação às diretrizes
da Norma NBR ISO/IEC 17799
Fonte: o autor

(d) análise crítica do trabalho

O trabalho atendeu ao seu objetivo principal, que foi o de identificar quais fatores

influenciam os Executivos e Gerentes de TI das empresas com maior contribuição de

ICMS no Rio Grande do Norte nas suas percepções em relação às diretrizes de Segurança

de Informação da Norma NBR ISO/IEC 17799 - dimensão controle de acesso.
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Norma NBR ISO/IEC 17799  - dimensão Controle de Acesso;
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de concordância em relação à Norma NBR ISO/IEC 17799 - dimensão Controle de

Acesso”.

 Considera-se que a pesquisa bibliográfica foi bastante aprofundada. Para tal,

inúmeros periódicos nacionais/internacionais foram consultados, e navegou-se em diversos

sites especializados da Internet em busca de artigos associados ao tema.

(e) limitações do trabalho

As seguintes limitações devem ser destacadas:

a) os resultados apresentados foram oriundos de levantamentos realizados em um

determinado período – e sob determinadas circunstâncias. Neste contexto, deve ser

lembrado que muitas das variáveis envolvidas (como por exemplo, idade, conhecimento de

informática, treinamento em rede, etc.) são dinâmicas. Portanto, deve-se ter cuidado ao se

fazer comparações com outros estudos correlatos;

b) caráter subjetivo das respostas, que se baseiam em percepções, opiniões;

c) o formulário pode levar a menor liberdade nas respostas devido à presença do

entrevistador, menor prazo para responder às perguntas, insegurança das pessoas por falta

do anonimato, e riscos de distorções pela influência do aplicador (MARCONI e

LAKATOS, 1999, p. 114);

d) dentre as inúmeras dimensões da Norma NBR ISO/IEC 17799, este trabalho

focou apenas nas recomendações da dimensão controle de acesso.

(f) recomendações acadêmicas e empresariais

Recomenda-se que esta pesquisa seja continuada – e aprofundada – com o objetivo

de averiguar e acompanhar se as conclusões obtidas nesta pesquisa continuam válidas com

outras variáveis e em outro cenário. Neste contexto, estudos futuros podem ser

desenvolvidos em relação às outras dimensões da Norma NBR ISO/IEC 17799 – como,

por exemplo, Segurança em pessoas, Segurança física e do ambiente ou Segurança

organizacional - e posteriormente serem efetuadas comparações com os resultados ora

apresentados neste trabalho, que focou na dimensão controle de acesso.

Para pesquisas futuras correlatas, recomendamos que os seguintes aspectos sejam
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contemplados no modelo de estudo:

 aferir se os gastos relativos à segurança da informação ainda são contabilizados como

despesa, ou já são viabilizados por análises e estudos do ROI – Retorno sobre o

Investimento (SÊMOLA, 2002, p. 2);

 mapear também o número total de funcionários das empresas, visto que nesta pesquisa

os dados coletados se referiam ao número de funcionários que acessavam a rede;

 o trabalho mapeou as percepções apenas dos Executivos e Gerentes de TI. Fica como

sugestão para pesquisas futuras coletar informações das várias camadas da empresa

(nível estratégico, tático e operacional);

 verificar se as empresas não estão gastando seus esforços em atividades que não fazem

parte de seu core business, ou seja, estão organizando melhor sua área de segurança

através da terceirização de empresas especializadas que servem de retarguada

(SÊMOLA, 2002, p. 2);

 medir o nível de envolvimento da Alta Administração com assuntos pertinentes à

Segurança da Informação (SOLMS, 1996, p. 281-288);

 aferir se a cultura corporativa é um dos maiores desafios para a implementação com

sucesso de uma Política de Segurança (KISSER, 2000, p. 2);

 verificar se a empresa tem claramente o seu nível de risco desejado, para que possa ter

uma visão da priorização dos investimentos de segurança (NERY, 2002, p.2);

 identificar quais os tipos de vírus que atacaram as empresas e os prejuízos financeiros

decorrentes (REGGIANI, 2001, p. 48-57);

 verificar, baseado na percepção dos Executivos e Gerentes de TI, em qual dos

quadrantes (percepção da segurança x segurança real) se situam as empresas do Rio

Grande do  Norte (NERY, 2002, p. 3).

Finalizando, os dados consolidados evidenciaram que os Executivos e Gerentes de

TI, inclusive trabalhando em mesmas empresas, tem percepções diferentes em relação à

Segurança da informação. Considerando-se que 79% dos respondentes consideraram a

informação como sendo muito importante para seus negócios, que 45% das empresas
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respondentes já sofreram ataques, bem como o baixo nível de concordância em relação às

diretrizes da Norma NBR ISO/IEC, esta pesquisa deixa como recomendação empresarial

que as empresas do Rio Grande do Norte reflitam sobre as informações neste trabalho

apresentadas, e, desta forma, venham a adotar uma Política de Segurança de informação

que esteja em sintonia com a importância da informação para a sobrevivência de seus

negócios.
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FORMULÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA
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     (  ) muito importante          (  ) importante          (  ) neutro          (  ) pouco importante          (  ) nenhuma importância 

2) Esta empresa possui uma política de segurança de informação implementada ?

5) Na sua opinião, quais são as principais medidas de segurança implementadas na sua empresa ? (citar até 3)

6) Nesta empresa, o nível de investimento em segurança (em R$) de informação em 2003 irá 

7) Esta empresa possui : (marcar todas as opções existentes na sua empresa)

8) Nesta empresa, quais são os métodos utilizados para segurança do controle de acesso ?

1) Qual a importância da segurança da informação para os negócios da empresa ?

     Por quê ?

                      (  ) intranet      (  ) internet      (  ) extranet      (  ) nenhuma das opções acima      (  ) desconhece     

3) Na sua opinião, quais são os principais obstáculos para que esta/uma política de segurança seja implementada de forma 

    eficiente ? (citar até 3)

                      (  ) segurança na sala dos servidores                                   (  ) sistema de back-up

                      (  ) login  (método tradicional)      (  ) biometria      (  ) não adota      (  ) desconhece 

                      (  ) não existem ameaças                                                    (  ) desconhece

                      (  ) outros (citar quais) .....................................................................................

                      (  ) instalação de firewall                                                       (  ) prevenção contra vírus 

                      (  ) não foram adotadas medidas de segurança                    (  ) desconhece

POLÍTICA DE SEGURANÇA, AMEAÇAS , MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPLEMENTADAS E ALOCACAO DE RECURSOS

4) Na sua opinião, quais são as principais ameaças às informações desta empresa ? (citar até 3)

                      (  ) vazamento de informações                                            (  ) outras (citar quais) ................................

                      (  ) falta de conscientização dos funcionários                (  ) restrições orçamentárias              

                      (  ) sim, possui uma política de segurança implementada

                      (  ) não possui nenhuma política de segurança de informação implementada     

                      (  ) desconhece

                      (  ) outros (citar quais) .....................................................................................

                      (  ) escassez de recursos humanos especializados       (  ) falta de ferramentas adequadas             

                      (  ) funcionário insatisfeito                                                    (  ) acessos não autorizados        

                      (  ) vírus                                                                              (  ) divulgação indevida de senhas   

                      (  ) hackers                                                                          (  ) uso de notebooks          

PEP - PROGRAMA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

FATORES INFLUENCIADORES DA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: uma 
estudo com Executivos e Gerentes de Tecnologia da Informação em empresas do Rio Grande do Norte

                      (  ) não existem obstáculos                                           (  ) desconhece

                      (  ) outras (citar quais) .....................................................................................

                      (  ) diminuir      (  ) permanecer o mesmo      (  ) aumentar      (  ) desconhece       

IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO
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(1) Cada identificador de empregado (ou login ) deve ser único, de forma que cada empregado possa ser identificado e feito
responsável por suas ações.

(2) Quando um empregado muda de atividade, os seus direitos de acesso não devem ser imediatamente alterados.

(3) Quando um empregado deixa de trabalhar na empresa, os seus direitos de acesso devem ser imediatamente removidos.

(4) O sistema deve rejeitar o login  de empregados que estão de férias.

(5) Nas regras para controle de acesso, deve estar bem evidenciada uma diferenciação entre as regras obrigatórias das regras
opcionais.

(6) Não é obrigatório se ter um processo de autorização formal para a concessão de privilégios (níveis de acesso) dos
empregados.

(7) Os privilégios de acesso devem ser iguais para todos os empregados.

(8) Os empregados devem ser obrigados a assinar uma declaração se comprometendo a manter a confidencialidade de sua
senha pessoal.

(9) Não precisa existir nenhum gerenciamento formal que force os empregados a mudar imediatamente suas senhas iniciais.

(10) No caso de um empregado esquecer sua senha, a mesma somente deve ser reativada quando se tem assegurada uma
clara identificação do mesmo.

(11) Não é necessário efetuar uma revisão crítica dos direitos de acesso dos empregados.

(12) As autorizações para direitos de acesso privilegiados devem ser revistas a cada três meses, no máximo.

(13) É um exagero revisar os direitos de acesso dos empregados a cada 6 meses.

(14) Os empregados devem ser alertados a evitar o registro das senhas em papel.

(15) O sistema deve recusar o cadastramento de senhas que não sejam de qualidade.

(16) Os empregados não devem ser obrigados a alterar suas senhas em intervalos regulares de tempo.

(17) A entrada de senhas no sistema deve ser obrigatoriamente efetuada através do uso de mouse.

(18) Não é necessário que os empregados alterem suas senhas baseado no número de acessos.

(19) Os empregados devem ser orientados a proteger seus microcomputadores contra o uso não autorizado através da tecla de
bloqueio ou outro controle equivalente.

(20) O procedimento de entrada no sistema (login)  deve limitar em um máximo de 3 de tentativas de entradas sem sucesso.

(21) O procedimento de entrada no sistema (login) deve fornecer mensagens de ajuda durante o procedimento de entrada no
sistema (login)  que podem auxiliar um usuário não autorizado.

(22) O procedimento de entrada no sistema (login) não deve limitar o tempo máximo e mínimo para o procedimento de entrada
no sistema (login).

(23) O sistema de gerenciamento de senhas deve permitir que o empregado mude sua própria senha.

(24) O sistema de gerenciamento de senhas não deve rejeitar a reutilização de senhas.

(25) O sistema de gerenciamento de senhas deve mostrar as senhas na tela quando estão sendo digitadas.

(26) Os terminais localizados em locais de alto risco (por exemplo, em áreas públicas ou externas fora dos limites da empresa)
devem ser desligados automaticamente após um período pré-determinado de inatividade para prevenir o acesso de pessoas não-
autorizadas.

(27) Quando se utilizam recursos da computação móvel, como por exemplo notebooks, não devem ser tomados nenhum
cuidado especial.

(28) É obrigatória a utilização de técnicas de criptografia para criar proteções adicionais nos notebooks.

ASSERTIVAS
         (1) discordo plenamente          (2) discordo          (3) indeciso          (4) concordo          (5) concordo plenamente

FATORES INFLUENCIADORES DA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: uma 
estudo com Executivos e Gerentes de Tecnologia da Informação em empresas do Rio Grande do Norte
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        (  ) diminuir      (  ) permanecer os mesmos      (  ) aumentar      (  ) desconhece             

        (  ) sim     
        (  ) não, e a empresa não está preparada para discutir este assunto
        (  ) não, porém este assunto está em fase de planejamento para ser discutido de forma sistemática

13. O assunto segurança de informação vem sendo discutido de forma sistemática na sua empresa nos últimos 6 meses ?

10. Conhecimento geral de informática : 

        (  ) conhecimentos intermediários (os conhecimentos básicos + planilha eletrônica + software de apresentação)        

        (  ) segundo grau             

        (  ) nível superior, com Especialização ou MBA        

II - DADOS DO RESPONDENTE

9. Nível de escolaridade : 

        (  ) nível superior, incompleto              

8. Idade : ...........  anos 

        (  ) nível superior completo

        (  ) nível superior, com Doutorado
        (  ) outros (especificar) .....................................................

        (  ) nível superior, com Mestrado         

        (  ) nunca sofreu      (  ) já sofreu      (  ) não sabe      (  ) não pode responder               

5. Número de empregados que acessam a rede :  .................  

        (  ) conhecimentos avançados (os conhecimentos intermediários + programar bancos de dados + criar home-pages)         

        (  ) nenhum conhecimento

        (  ) conhecimentos avançados (mais de 80 horas de cursos)

11. Treinamento em rede e/ou segurança de informação :

        (  ) conhecimentos intermediários (de 40 a 80 horas de cursos)
        (  ) noções básicas  (até 40 horas de cursos)       
        (  ) nenhum conhecimento

        (  ) noções básicas  (Windows, editor de texto, acesso a Internet)           

12. Na sua expectativa, os problemas de segurança de informações na sua empresa em 2003 irão 

III - VISÃO DO RESPONDENTE

3. Setor de Produção da empresa :
          (  ) setor primário, Extrativismo                             

          (  ) setor secundário, Indústria 
          (  ) setor primário, Agricultura                           

          (  ) nacional                            

          (  ) local (do Rio Grande do Norte)                           
          (  ) regional (região Nordeste, basicamente)                           

I - DADOS DA EMPRESA

1. Razão Social : .......................................................................................................... (preenchimento opcional)

INFORMAÇÕES GERAIS

        (  ) Alto Executivo da empresa
        (  ) Gerente de informática / Gerente de Tecnologia da Informação

          (  ) setor terciário, Comércio                   

2. Origem do capital da empresa :

          (  ) transnacional                     

6. Esta empresa já sofreu algum tipo de ataque (de hackers , por exemplo) ?

7. Cargo na empresa :

PEP - PROGRAMA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
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          (  ) setor terciário, Serviços  

4. Parque de informática :  .................  número de estações de trabalho (micros em rede)
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GLOSSÁRIO

• abuso de privilégio - quando um usuário realiza uma ação que ele não estava
autorizado a realizar.

• acesso - interação entre um sujeito e um objeto que permite a informação fluir de um
para o outro (definição de processamento de dados); a capacidade de entrar em um
prédio seguro (definição de segurança física).

• acesso Remoto - comunicação com um computador através de uma estação ou
terminal que está distante do computador sem ligação física direta.

• administração de segurança - as regras gerenciais e os controles suplementares
estabelecidos para fornecer um nível aceitável da proteção para dados.

• ameaça - violação da segurança. Uma ação ou evento que muito prejudica a segurança.

• análise de custo benefício - avaliação dos custos para prover proteção de dados para
um sistema versus o custo de perder ou comprometer aqueles dados.

• análise de risco - Identificação e avaliação dos riscos que os ativos da informação
estão sujeitos.

• análise qualitativa de risco - avaliação das vulnerabilidades em função de pontuação
(escala de 1 a 5) atribuída ao risco e ao impacto.

• análise quantitativa de risco - avaliação das vulnerabilidades em função das perdas
financeiras que poderiam existir.

• área restrita - qualquer área que o acesso tem restrições especiais ou controles mais
rígidos por razões de segurança.

• ataque - o ato de tentar desviar dos controles de segurança de um sistema. Um ataque
pode ser ativo, tendo por resultado a alteração dos dados; ou passivo, tendo por
resultado a liberação dos dados. Nota: O fato de um ataque estar acontecendo não
significa necessariamente que ele terá sucesso. O nível de sucesso depende da
vulnerabilidade do sistema ou da atividade e da eficácia de contramedidas existentes.

• ativo - tudo que faz parte da operação de um sistema ou desenvolvimento (ex.:
hardware, software, documentação, equipe e dados).

• auditoria - revisão e exame dos registros e das atividades do sistema para avaliar sobre
sua confiabilidade, executados com independência.

• autenticação - verificação reivindicada de uma identidade. O processo de determinar a
identidade de um usuário que esteja tentando alcançar um sistema.
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• autoridade de proteção de dados - é uma autoridade de supervisão interna
responsável pela monitoração e implementação da Política de Segurança.

• autorização - o processo de determinar que tipos de atividades são permitidos.
Geralmente, a autorização está no contexto da autenticação: uma vez que você autentica
um usuário, está também autorizando acessos e/ou atividades. O poder dado pela
gerência aos indivíduos específicos que permite que aprovem transações,
procedimentos, ou sistemas; inclusive conceder direitos de acesso a um usuário, a um
programa, ou a um processo.

• back-up - cópia exata de um programa, disco ou arquivo de dados feitos para fins de
arquivamento ou para salvaguardar arquivos importantes na eventualidade de que a
cópia ativa (original) seja danificada ou destruída. Por esse motivo, o back-up também é
chamado de cópia de segurança. Alguns programas aplicativos fazem automaticamente
cópias de back-up dos arquivos de dados,mantendo em disco tanto a versão atual quanto
a anterior.

• BS 7799 - Norma Britânica de Segurança da Informação, constituída de duas partes,
sendo a primeira publicada em 1995, também referenciada como BSI (1995), e a a
segunda em 1998. A primeira parte deu origem à Norma ISO/IEC 17799:2000BS.

• centro de processamento de dados (CPD) - local onde estão localizados os
equipamentos de maior porte que são os responsáveis pelo processamento centralizado.

• chave pública - uma chave criptográfica disponível para distribuição sem necessidade
de segredo. É o oposto de uma chave privada ou chave secreta.

• classificação da informação - é a decisão consciente de atribuir um nível de
sensitividade às informações. A classificação estabelece as regras de como as
informações serão manuseadas, ou seja, acessadas, armazenadas, transmitidas ou
descartadas.  Da classificação derivam os controles que serão empregados na proteção
das informações. Toda informação deve ser classificada para que possa ser possível
protegê-la adequadamente. Ao gerar ou adquirir uma informação, é responsabilidade do
órgão gestor da mesma atribuir a esta um grau de sensitividade adequado ao seu
manuseio. A dinâmica das informações requer que ao modificar as informações seja
verificado se o grau de sensitividade foi alterado. Caso isto ocorra, será necessário
reclassificar a informação.

• confiança - medida de confiança que a arquitetura e as características de segurança de
um sistema de informação automatizada garantam e reforcem a política de segurança.

• confidencial - um tipo de classificação de informação, que se for divulgada ou usada
sem autorização, trará sérios prejuízos para uma organização.

• confidencialidade - propriedade de certas informações que não podem ser
disponibilizadas ou divulgadas sem autorização para pessoas, entidades ou processos. O
conceito de garantir as informações sensíveis, confidenciais, limitadas para um grupo
apropriado de pessoas ou organizações.

• contramedidas - mecanismos ou procedimentos colocados num sistema para reduzir o
risco (ameaças, impactos ou vulnerabilidades).

• controle de acesso - prevenção e controle do uso não autorizado de um recurso.
Tarefas executadas por hardware, software e controles administrativos para monitorar a
operação do sistema, garantindo a integridade dos dados, identificando o usuário,
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registrando os acessos e as mudanças no sistema e permitindo o acesso aos usuários.

• controles - procedimentos usados para controlar o sistema de tal maneira que ele esteja
de acordo com critérios especificados. Qualquer ação, procedimento, técnica ou
qualquer outra medida que reduza a vulnerabilidade de uma ameaça a um sistema.

• criptografia - ciência que estuda os princípios, meios e métodos para tornar
ininteligíveis as informações, através de um processo de cifração, e para restaurar
informações cifradas para suas formas originais, inteligíveis, através de um processo de
decifração. A criptografia também se preocupa com as técnicas de criptoanálise, que
dizem respeito a formas de recuperar aquela informação sem se ter os parâmetros
completos para a decifração.

• dados - são o conjunto de fatos e observações brutas, desprovidas de significado. Após
serem processados, formatados e representados adequadamente, os dados ganham
significado passando a ser caracterizados como informações.

• desastre - uma circunstância em que um negócio é julgado incapaz de funcionar em
conseqüência de alguma ocorrência natural ou criada.

• detecção de intrusão - a detecção dos arrombamentos ou das tentativas de
arrombamento por processos manuais ou através dos sistemas que operam sobre os
registros ou a outra informação disponível na rede.

• especificações de segurança - descrição detalhada dos requerimentos de segurança
necessários para proteger um sistema.

• estação de trabalho (ou workstation) - é qualquer computador que permite o
processamento de dados de forma localizada e a baixos custos. Pode ser um PC
processando aplicações profissionais de um único usuário, normalmente ligado em rede.

• estratégia de informação - é a expressão detalhada da política de informação em
termos de objetivos, alvos e ações para alcançá-las, para um determinado período
futuro. A estratégia de informação fornece a moldura para o gerenciamento da
informação.

• e-commerce (comércio eletrônico) – negócios realizados eletronicamente, envolvendo
entrega de mercadorias ou serviços.

• firewall - um sistema de segurança baseado em software ou hardware, cujo objetivo é
proteger a rede de uma organização contra ameaças externas (como os hackers), vindas
de outras redes, como as da internet.

• flood - do inglês inundação, transbordar, normalmente ataque associado a técnica de
"entupir" o sistema com comandos ou pacotes específicos visando a interrupção ou
queda do sistema.

• fraude - manipulação de um sistema de informações de negócios em uma tentativa de
fazer mal uso de algo de um empregador ou de um colega de trabalho.

• gerenciamento do risco - o processo total de identificar, de controlar, eliminando ou
minimizando os riscos que podem afetar recursos de sistema. Inclui a análise do risco, a
análise de benefício de custo, a seleção, a execução e o teste, a avaliação de segurança
das proteções, e a revisão total da segurança.

• grupo de acesso - classe para qual um usuário, um programa ou um processo num
sistema de informação é atribuído baseado nos recursos que ele pode usar.
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• hacker - pessoa que tenta acessar sistemas sem autorização, usando técnicas próprias
ou não, no intuito de ter acesso a determinado ambiente para proveito próprio ou de
terceiros. Dependendo dos objetivos da ação, podem ser chamados de cracker, lammer
ou blackHat.

• hacking - uma tentativa desautorizada em alcançar uma base de dados de um sistema.
Usado freqüentemente na referência a uma pessoa que tente entrar numa base de dados
de um sistema, de uma posição remota passando pela rede controlada.

• hardware – componentes físicos de um sistema de computador, abrangendo quaisquer
periféricos como impressoras, modens e mouses.

• identificação - o processo de fornecer códigos ou características de pessoas,
equipamentos ou organizações para obter acesso em recursos da informação.

• IEC - International Electrotechnical Comission - organização que, conjuntamente
com a ISO, desenvolve, sugere e define padrões para protocolos de rede.

• impacto - a conseqüência para uma organização da perda de confidencialidade,
disponibilidade e/ou integridade de uma informação. O impacto deve ser analisado
quanto a modificação, destruição, divulgação ou negação. Relaciona-se a imagem da
empresa, ao dano, a perdas financeiras ou legais e a outros problemas poderiam ocorrer
como conseqüência de uma ruptura da segurança.

• informação - é um conjunto de fatos organizados de tal forma que adquirem valor
adicional alem do valor do fato em si. A informação é um dos recursos mais valiosos de
uma organização.

• informação controlada - toda informação não pública e que esteja formalmente
classificada.

• informações privadas - informações pessoais que contenham informações médicas ou
financeiras. Informações privadas devem ser fornecidas para qualquer fim somente com
a autorização escrita do próprio.

• informações públicas - informação que não é privada, controlada, protegida ou
limitada. Qualquer pessoa pode Ter acesso a uma informação pública

• integridade - a condição na qual a informação ou os recursos da informação é
protegido contra modificações não autorizadas.

• integridade de dados - é a propriedade que visa garantir que os dados armazenados
representem as informações do mundo real de forma precisa. A integridade pode ser
analisada sob dois aspectos : (a) lógico - quando erros de lógica em programas, ou
mesmo em procedimentos de recuperação do bando de dados ou do próprio ambiente
provocam inconsistência de dados; (b) física - quando problemas de hardware ou
sinistros tem como conseqüência a destruição parcial ou total do bando de dados.

• internet - originalmente restrita aos EUA, cresceu para se tornar uma associação
mundial de redes interligadas, que utilizam protocolos da família TCP/IP. A palavra
internet significa genericamente uma coleção de redes locais e/ou de longa distancia,
normalmente interligadas por roteadores.

• intranet – é o uso das tecnologias world wide web para operações internas. A intranet é
utilizada pelas organizações como uma maneira de tornar as informações corporativas
prontamente acessíveis para os empregados.
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• ISO - International Organization for Standardization - organização internacional que
desenvolve, sugere e define padrões.

• ITSEC - The European Information Technology Security Evaluation Criteria -
padrão de segurança da informação desenvolvido em conjunto pelos países França,
Inglaterra, Alemanha e Holanda.

• log – registro das transações, eventos ou atividades realizadas em um sistema de
computador.

• login – também conhecido por Login, é o processo de identificação do usuário para o
computador, depois que entra em contato com ele através de uma linha de
communicação, possibilitando a abertura de uma seção que permite ao usuário o acesso
aos recursos do computador.

• logout – ao contrário do Login, é o comando que leva ao encerramento da seção do
usuário e, por conseguinte, indisponibiliza os recursos do mesmo.

• mecanismo de controle de acesso - características de software ou hardware,
procedimentos operacionais, procedimentos de gerenciamento e várias outras
combinações destes itens para detectar e prevenir acessos não autorizados e permitir
acessos autorizados num sistema automatizado.

• medidas de segurança - elementos de software, hardware ou procedimentos que são
incluídos num sistema para satisfazer as especificações de segurança.

• negação de serviço - o impedimento do acesso autorizado aos recursos ou o
retardamento de operações críticas por tempo.

• notebook – qualquer computador que possa ser transportado com facilidade. Os
computadores portáteis costumam ser classificados segundo seu tamanho e peso.

• owner - o indivíduo responsável para fazer decisões em nome da organização no que
diz respeito ao uso, à identificação, à classificação, e à proteção de um recurso
específico da informação.

• password - uma única palavra ou seqüência de caracteres usada para autenticar uma
identidade. A senha é confidencial, opostamente a identificação do usuário.

• penetração - acesso bem sucedido, porém não autorizado, em um sistema de
informação.

• perímetro de segurança - o limite onde os controles da segurança devem de fato
proteger recursos.

• plano de ação - uma relação abrangente mas não detalhada dos objetivos, estratégias,
ações, agendas e responsabilidades para um plano estratégico de tecnologia da
informação.

• plano de contingência - é um plano para situações de emergência, operações de back-
up, e recuperação após desastre, mantido por uma atividade que faz parte de uma
programa de segurança que garanta a disponibilidade dos recursos críticos e facilite a
continuidade de operações numa situação de emergência. Sinônimo de plano de desastre
e plano de emergência.

• política de segurança - é um conjunto de normas e diretrizes destinadas a proteção dos
Ativos  da organização.  O objetivo de qualquer Política de Segurança é o de definir as
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expectativas da organização quanto ao uso dos seus recursos estabelecendo
procedimentos com o intuito de prevenir e responder a incidentes relativos ã segurança.

• política de segurança corporativa - conjunto de diretrizes, normas e procedimentos
que regulam como os ativos, incluindo informação sensível, serão gerenciados,
protegidos e distribuídos para os usuários de uma organização.

• privacidade de dados - é o direito que tem indivíduos e organizações de determinar
quando, como e quais as informações que podem ser conhecidas por terceiros.

• privilégio de acesso - é a configuração de direitos de acesso +permitidos (ex.: ler,
escrever, anexar, executar, apagar, criar, modificar) a um recurso, programa ou arquivo.

• programa de contingência - atividades e procedimentos diários (ex.: back-up dos
arquivos críticos) que cumpram as exigências de recuperabilidade dos sistemas.

• requisitos de segurança - tipos e níveis de proteção necessários para equipamentos,
dados, informação, aplicações e instalações para atender a política de segurança.

• restrita - tipo de classificação de uma informação que deve ter seu acesso restrito a um
grupo de pessoas de uma organização ou ter sua divulgação proibida ao público externo
à organização.

• risco - é tudo aquilo que pode afetar os negócios de uma empresa e impedir que a
mesma alcance seus objetivos.

• risco residual - risco ainda existente depois de terem sido aplicadas medidas de
segurança.

• segurança de informação - tem por finalidade prover proteção aos recursos da
empresa (sistemas, pessoas, informações, equipamentos, etc.) e diminuir o nível de
exposição aos riscos existentes em todos os ambientes para que a empresa possa
estender a segurança aos seus produtos e serviços, resultando em uma satisfação maior
por parte dos clientes. Basicamente, o objetivo da Segurança da Informação é a busca
da disponibilidade, confidencialidade e integridade dos seus recursos e da própria
informação.

• segurança física - medidas usadas para garantir a proteção física dos recursos contra
ameaças voluntárias e involuntárias (ex.: incêndio, invasões, acidentes, etc.).

• segurança lógica - sistema de informação baseado em mecanismos que permitem aos
gerentes de sistemas controlar o acesso e o uso dos recursos de informação
informatizados.

• segurança quanto ao acesso aos sistemas - compreende os procedimentos que
permitem que somente pessoas autorizadas possam ter acesso aos recursos disponíveis
nos aplicativos. Sendo o ambiente multi-usuário, toda interação deve ser administrada,
de modo a garantir o real controle sobre os acessos ocorridos.

• segurança quanto ao acesso a arquivos - refere-se aos controles que devem ser
adotados visando a disciplinar os acessos aos arquivos da instalação, de modo que a
recuperação de informações, as atualizações, inclusões ou exclusões de dados sejam
sempre precedidas por uma autorização.

• software – programa de computador; instruções que o computador é capaz de entender
e executar.



153

• software antivírus - programas de computador projetados para detectar a presença ou
ocorrência de um vírus de computador. Este software sinaliza um alerta de tal detecção
através de uma variedade de mecanismos, e, em muitos produtos comerciais, pode
também ser utilizado para eliminar o vírus.

• tecnologia de segurança de informações - todos os métodos usados para proteger
recursos da tecnologia de informação, contra modificação, danos, ou de perda
desautorizada. As proteções tecnológicas e os procedimentos gerenciais que podem ser
aplicados hardware, aos programas, aos dados, e às instalações para assegurar a
disponibilidade, a integridade, e a confidencialidade de recursos.

• teste e avaliação da segurança - exame e análise dos procedimentos de segurança de
um sistema colocado em operação para determinar o grau de segurança deste sistema.

• user ID - identificação única através de símbolos ou uma seqüência de caracteres que é
usado para identificar um usuário específico.

• usuário - alguma pessoa que interagir diretamente com o sistema computadorizado.
Um usuário autorizado com poderes de adicionar ou atualizar a informação. Em alguns
ambientes, o usuário pode ser o proprietário da informação.

• vazamento - relativo a dados sensíveis vazados para o público externo ou pessoas não
autorizadas a receber tais informações.

• violação - ato ou efeito de violar um sistema alheio; é o comprometimento da
segurança através de ataques ou invasões.

• vírus - uma classe do software malicioso que tem a habilidade de auto replicar e
infectar partes do sistema operacional ou dos programas de aplicação, com o intuito de
causar a perda ou dano nos dados.

• vulnerabilidade - é o ponto onde qualquer sistema é suscetível a um ataque, ou seja, é
uma condição encontrada em determinados recursos, processos, configurações, etc. É a
condição causada muitas vezes pela ausência ou ineficiência das medidas de proteção
utilizadas com o intuito  de salvaguardar os bens da empresa.

• workstation (ou estação de trabalho) - é qualquer computador que permite o
processamento de dados de forma localizada e a baixos custos. Pode ser um PC
processando aplicações profissionais de um único usuário, normalmente ligado em rede.
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