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“É fácil ter-se um sistema de
computação seguro. Você meramente

tem que desconectar o seu sistema de
qualquer rede externa, e permitir

somente terminais ligados
diretamente a ele. Pôr a máquina e

seus terminais em uma sala fechada,
e um guarda na porta”.
F. T. Grampp e R. H. Morris
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RESUMO

O serviço de correio eletrônico é um dos serviços da Internet que mais cresce

no ambiente corporativo. Essa evolução vem trazendo vários problemas para as

organizações no que tange principalmente aos tipos de informações que circulam dentro da

rede corporativa. A falta de orientação adequada, às pessoas, sobre a importância do uso

seguro destes recursos, vem deixando brechas e ocasionando tanto o mau uso quanto o

abuso do serviço, entre outros. Na literatura mais recente começam a surgir conjuntos de

idéias consistentes, as quais têm auxiliado as organizações em como planejar e implantar

um sistema de segurança da informação para o correio eletrônico em ambientes

computacionais. Entretanto, tais idéias ainda não foram devidamente postas em prática em

muitas empresas, públicas ou privadas.

Esta dissertação procura demonstrar os resultados de uma pesquisa que teve por

objetivo identificar a importância que o treinamento do usuário tem sobre a política de

segurança das informações nas empresas, através de um estudo de caso feito em uma

instituição de ensino superior do Estado. Adicionalmente, o trabalho teve por orientação

básica a diretriz da ISO/IEC 17799 (Tecnologia da informação – Código de prática para a

gestão da segurança da informação) a qual possui um tópico dedicado à Segurança de

Pessoas. O estudo foi desenvolvido em cima de um modelo proposto para esta pesquisa, o

qual procura oferecer condições de orientação para a instituição estudada melhor planejar

uma política de segurança da informação para o correio eletrônico.
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Esta pesquisa teve natureza exploratória e descritiva e sua abordagem,

qualitativa. Inicialmente, foi aplicado um questionário junto a gerente de informática da

instituição, como forma de melhor obter alguns dados gerais e também para aprofundar o

contato que até então, vinha sendo mantido por e-mail. Logo após este contato inicial,

foram realizadas onze entrevistas com a mesma gerente, além de uma entrevista com vinte

e quatro usuários, dispostos entre funcionários e alunos. Após a fase de coleta e

transcrições das entrevistas, foram ainda revisadas com a gerente todas as informações

fornecidas, a fim de corrigir quaisquer distorções, bem como atualizar tais informações,

para então se começar a análise dos dados propriamente dita. A pesquisa sugere que a

instituição possui uma atitude pró-ativa em relação à segurança de suas informações e à

utilização do correio eletrônico. Entretanto, ficou evidenciado que os respondentes têm sua

percepção sobre segurança da informação sob uma forma bastante inexperiente, derivada

da falta de planejamento de uma política de treinamento capaz de sanar tal problema.
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ABSTRACT

The electronic mail service is one of the most Internet services that grow in the

corporate environment. This evolution is bringing several problems for the organizations,

especially to information that circulates inside of the corporate net. The lack of correct

orientation to the people, about the usage and the security importance of these resources, is

leaving breaches and causing misusage and overuse of service, for example. In recent

literature, it starts to coming out several ideas, which has helped to organizations how to

plain and how to implement the information security system to the electronic mail in

computer environment. However, these ideas are still not placed in practice in many

companies, public or private.

This dissertation tries to demonstrate the results of a research that has like goal,

identify the importance that user training has over the information security policy, through

a case study inside of private superior education institute in this state. Besides, this work

had by basic orientation the ISO/IEC 17799, which talk about People Security. This study

was developed over a proposed model to this research, which looked for offer conditions to

guide the institution studied, how to plan better a information security policy to the

electronic mail.

Also, this research has an exploratory and descreptive nature and your type,

qualitative. Firstly, it was applied na questionary to the information technology manager,

as better way to get some general data and to deepen the contact which still then, it was
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being kept through e-mail. Thereupon this first contact, eleven interviews were done with

the same manager, beside one interview with twenty-four users, among employees e

students. After that to collect and transcript the interviews, were review with the manager

all informations given, to correct any mistakes and to update that informations, to then,

start the data analyze. The research suggests that the institution has a pro attitude about the

information security policy and the electronic mail usage. However, it was clear that

answers have their perception about information security under a very inexperient way,

derived of a planning lack in relation to training program capable to solve the problem.



x

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

E-MAIL – Electronic Mail

POP - Post Office Protocol

SNMP - Simple Network Management Protocol

IEC - International Electro Technical Commission

ISO - International Organization for Standardization

NASA – National Aeronautics and Space Administration

MIT – Massachusetts Institute Technology

DNA – Deoxyribonucleic Acid

GM – General Motors

CPD– Central de Processamentos de Dados

IRC – Internet Relay Chat

FTP – File Transfer Protocol

TCP/IP – Transfer Control Protocol / Internet Protocol

TI – Tecnologia de Informação

SPAM - Unsolicited Electronic Mail Act



xi

ÍNDICE

Trabalhos Publicados......................................................................................................... iii

Agradecimentos................................................................................................................. iv

Resumo............................................................................................................................... vi

Abstract.............................................................................................................................. viii

Lista de Abreviaturas e Siglas............................................................................................ x

Lista de Figuras e Gráficos................................................................................................ xiii

Lista de Quadros................................................................................................................ xiii

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO.................................................................................... 01

1.1 – Objetivos de pesquisa................................................................................................ 03

1.2 – Justificativa do estudo............................................................................................... 04

1.3 – Estrutura do trabalho................................................................................................. 05

CAPÍTULO 2 – REVISÃO DA LITERATURA........................................................... 06

2.1 – Contextualizando a segurança................................................................................... 06

2.2 – Conceitos básicos sobre a segurança da informação................................................ 06

2.2.1 – Os objetivos da segurança da informação.................................................. 07

2.2.2 – Princípios de segurança da informação...................................................... 07

2.2.3 – Principais ameaças à segurança................................................................. 08

2.2.4 – Origens das ameaças................................................................................... 09

2.3 – Política de segurança da informação......................................................................... 09

2.3.1 – Definições.................................................................................................... 09

2.3.2 – Conteúdo e Importância.............................................................................. 10

2.3.3 – Divulgação................................................................................................... 11

2.4 – ISO/IEC 17799: Código de prática para o gerenciamento da segurança da
informação.........................................................................................................................

12

2.4.1 – Origens......................................................................................................... 12

2.4.2 – Escopo.......................................................................................................... 13

2.5 – Política de segurança da informação para o correio eletrônico................................ 16

2.5.1 – Definições e Objetivos................................................................................. 16

2.5.2 – Elaboração................................................................................................... 16

2.6 – Treinamento dos usuários......................................................................................... 17

2.6.1 – Visão Geral.................................................................................................. 17

2.6.2 – Treinamento aplicado à Política de Segurança para o correio
eletrônico.................................................................................................................

21

2.7 – Trabalhos correlatos.................................................................................................. 24



xii

2.8 – Modelo de Pesquisa.................................................................................................. 25

CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS...................................... 28

3.1 – Abordagem, Natureza e Tipo da Pesquisa................................................................ 28

3.2 – Delineamento da pesquisa......................................................................................... 29

3.3 – Métodos e técnicas de pesquisa................................................................................ 30

3.3.1 – Questionário................................................................................................ 30

3.3.2 – Entrevista..................................................................................................... 31

3.3.3 – Observação.................................................................................................. 32

3.4 – Delimitação do caso.................................................................................................. 32

3.5 – Procedimentos para coleta dos dados....................................................................... 33

3.7 – Limitações da Pesquisa............................................................................................. 34

CAPÍTULO 4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DO ESTUDO DE CASO....................... 36

4.1 – Breve caracterização da unidade............................................................................... 36

4.2 – A área de Tecnologia de Informação........................................................................ 36

          4.2.1 – Alguns dados técnicos da rede da organização........................................... 36

4.2.2 - O correio eletrônico da organização........................................................... 40
4.3 – As finalidades do correio eletrônico e sua utilização dentro da

organização.......... .............................................................................................................
44

4.4 – As práticas de segurança da informação para o correio
eletrônico.................................................................................................................

47

4.5 – Treinamento dos usuários na segurança da informação para o correio
eletrônico.................................................................................................................

51

CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................. 59

5.1 – Conclusões e Sugestões............................................................................................ 59

5.2 – Direcionamento para trabalhos futuros..................................................................... 65

FONTES BIBLIOGRÁFICAS....................................................................................... 67

APÊNDICE

ANEXOS



xiii

LISTA DE FIGURAS E GRÁFICOS

Figura 01 – Ciclo de segurança da informação.................................................................. 74

Figura 02 – As quatro etapas do processo de treinamento................................................. 18

Figura 03 – Proposta de uma política de segurança da
informação.........................................................................................................................

26

Figura 04 – Esboço de um programa de treinamento........................................................ 64

Figura 05 – Esquema da criptografia................................................................................ 83

Figura 06 – Posicionamento de um firewall na rede de computadores............................. 89

Figura 07 - Medidas de segurança mais implementadas por empresas brasileiras............ 90

Figura 08 – Funcionamento do correio eletrônico............... ............................................. 96

Figura 09 – Exemplo de uma mensagem eletrônica.......................................................... 98

Figura 10  - Principais regulamentações/normas utilizadas............................................... 66

Gráfico 01 – Perdas financeiras geradas por ataques/abuso em empresas americanas..... 78

Gráfico 02 – Perdas financeiras contabilizadas por empresas brasileiras.......................... 78

Gráfico 03 – Principais tecnologias de segurança usadas por empresas americanas........ 89

LISTA DE QUADROS

Quadro 01 – Principais origens das ameaças aos sistemas................................................ 09

Quadro 02 – Recomendações da ISO/IEC 17799.............................................................. 15

Quadro 03 – Objetivos do treinamento.............................................................................. 17

Quadro 04 – Principais técnicas de treinamento................................................................ 19

Quadro 05 – Principais mídias e tecnologias de treinamento............................................ 20

Quadro 06 – Principais tipos de pirataria........................................................................... 81

Quadro 07 – Natureza das organizações segundo a localização geográfica...................... 97



1

Capítulo 1

INTRODUÇÃO

A impulsão dos avanços tecnológicos, especialmente no ambiente da Internet,

está possibilitando as organizações a melhorarem cada vez mais seus sistemas

computacionais, fazendo fluir através destes um alto grau de informação necessária ao bom

funcionamento da estrutura administrativa. Tal situação traz muitos benefícios, mas,

juntamente com estes, vêm alguns obstáculos decorrentes do nível e do tipo de tecnologia

que é adotada.

A Internet é um ambiente aberto, cujo intercâmbio de informações é alto.

Muitas informações por sua vez chegam às redes internas das empresas com diversas

finalidades. Exatamente nesse momento da comunicação entre as duas redes, surgem

algumas vulnerabilidades as quais podem gerar problemas graves à administração como

um todo. Isso quer dizer que a informação, cujo tráfego acontece em grande quantidade,

quando a Internet é acessada por meio da rede interna, pode trazer também ameaças à

segurança planejada que certamente causarão estragos consideráveis dentro das

organizações.

Como a segurança da informação objetiva a proteção de todos os dados

circulantes nas redes, faz-se imprescindível seu correto planejamento, com a existência de

procedimentos os quais visem o alcance de uma ação eficaz e incisiva nos pontos onde os

danos podem ser maiores. A política de segurança surge, então, como uma possível

solução para a questão dos ambientes de redes corporativas serem capazes de transmitir

uma real “sensação” de segurança.

A preocupação com a segurança não é recente. Muito antes da popularização da

Internet, como forma de massificação das informações, já existiam estudiosos (WOOD,

1983; WOOD & BANKS JR., 1993; WILSON, TURBAN & ZVIRAN, 1992;

HITCHINGS, 1995; SOLMS, 1996; FINNE, 1996), interessados em escrever e discutir

ações que orientassem o uso dos computadores em rede, da forma mais adequada. Eles

afirmavam que nenhum ambiente é completamente seguro, contudo existiam meios

capazes de enfrentar os problemas com a segurança, inclusive com a criação de

procedimentos efetivos de segurança os quais envolvessem diretamente as pessoas.
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O desenvolvimento da preocupação com a segurança nas organizações continua

a evoluir, embora algumas empresas continuem a ter problemas em adaptarem-se à

velocidade com que as formas de ataques realizadas aparecem. É o que revela a pesquisa

sobre segurança da informação divulgada em outubro de 2003 (9ª pesquisa nacional sobre

Segurança da Informação – empresa Módulo), onde, apesar de 68% das empresas

consultadas já possuírem uma política de segurança formalizada, o número de ataques e

invasões subiu de 43%, em 2002, para 77%, em 2003. Além disso, 26% das empresas não

conseguem sequer identificar os responsáveis pelos ataques e 48% não possuem nenhum

plano de ação formalizado em caso de invasões e ataques.

Vários pontos em um sistema podem ser alvo de ataques e os responsáveis por

esses ataques, podem atuar tanto interna quanto externamente. Isto parece óbvio, mas serve

para salientar que ambos os lados deveriam merecer o mesmo grau de atenção, o que

parece não estar acontecendo. Muitas falhas estão sendo ocasionadas de dentro da própria

organização, inclusive decorrentes de atos não intencionais, ou seja, ações inadequadas das

pessoas que atuam dentro da rede.

Com base nessa colocação, chega-se a algumas ponderações: qual a intensidade

desses ataques? Quais são suas causas? Onde eles são mais freqüentes?

As respostas a tais interrogações constituem o arcabouço de muitos artigos e

alguns trabalhos. A preocupação, mesmo que ainda predominantemente no campo teórico,

tem ocasionado a consciência das práticas da política de segurança com um enfoque

direcionado cada vez mais para um importante elo: as pessoas. Sua participação é

fundamental para o sucesso de qualquer ação cujo objetivo seja alcançar um ambiente mais

seguro.

A união, portanto, dos aspectos físicos e humanos da política de segurança da

informação nas organizações determina a coerência entre a correta aquisição e

configuração dos recursos tecnológicos a serem instalados na rede e a participação e

comprometimento de todos os usuários desta rede, a fim de que tudo esteja propício para o

desenvolvimento contínuo de cada um.

Neste trabalho abordar-se-á um foco dos muitos que abrangem as questões de

segurança da informação. Trata-se do correio eletrônico.

Tido como um dos recursos mais utilizados dentro do ambiente da Internet, o e-

mail, como é mais comumente conhecido, ultrapassou as barreiras do tempo e do espaço.

No entanto, as mensagens enviadas através do correio eletrônico podem ser interceptadas,

de modo geral, por pessoas a quem não são destinadas. A garantia de privacidade no uso
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do correio eletrônico não existe. A mensagem, uma vez enviada, passa por uma série de

pontos, numa rota variada e fica armazenada no servidor até o destinatário, lê-la.

Dessa maneira, discutir a importância e a finalidade do e-mail dentro das

organizações faz-se indispensável, pois este se tornou algo essencial no processo de

comunicação entre as pessoas. Enfatizar a existência de uma política de segurança para o

correio eletrônico, composta de regras claras, praticáveis e sintonizada com a cultura, o

ambiente tecnológico e os objetivos da empresa também merece atenção e, desta forma,

será objeto de discussão nesta pesquisa.

Finalmente, ressalta-se que dentro do trabalho, será mencionado como forma

reduzida da expressão correio eletrônico, a expressão similar da língua inglesa, “e-mail”,

apenas por questão de conveniência e por este ser assim, mais comumente conhecido.

1.1 – OBJETIVOS DA PESQUISA:

Segundo Santos (1999), o objetivo geral deve expressar o que o pesquisador

pretende conseguir como resultado intelectual ao final de sua investigação, direcionando as

idéias a serem desenvolvidas. Para Lakatos & Marconi (1991), toda pesquisa deve ter um

objetivo determinado a fim de saber o que procurar e o que alcançar.

Nesta pesquisa, o objetivo principal é verificar a importância de programas

de treinamento para os usuários, dentro da segurança da informação aplicada ao

correio eletrônico.

Por sua vez, Richardson (1989), estabelece que a criação de objetivos

específicos contribui para alcançar o objetivo geral. Lakatos & Marconi (1991)

complementam dizendo que os objetivos específicos têm uma função intermediária e

instrumental, permitindo, tanto atingir o objetivo geral, quanto aplicá-lo em situações

particulares.

Neste sentido, foram delineados alguns objetivos específicos, necessários para

esta pesquisa, divididos para o estudo do problema contido no objetivo principal:

a) Identificar as finalidades do correio eletrônico e como se dá a sua utilização

dentro da organização;

b) Verificar a percepção dos respondentes sobre a segurança da informação

aplicada ao correio eletrônico;

c) Verificar a percepção dos respondentes a respeito de programas de treinamento

sobre a segurança da informação aplicados ao correio eletrônico;
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1.2 – JUSTIFICATIVA DO ESTUDO:

Uma vez que as organizações estão tendo grandes problemas com relação ao

uso do correio eletrônico através de ataques às redes internas, perdas de informações por

contaminação das mensagens recebidas, perda da produtividade dos funcionários, a

necessidade cada vez mais crescente de proteger as informações armazenadas nos

ambientes computacionais das empresas, se torna um estudo de extrema importância.

Para Silva e Menezes (2001), o tema escolhido para um estudo deve ser

justificado pela sua importância em relação a outros temas, pelas vantagens e pelos

benefícios que a pesquisa irá proporcionar.

Neste contexto, Fachin (2002) complementa que a justificativa leva em conta o

estágio atual da ciência, as suas divergências ou a contribuição que pretende proporcionar

ao pesquisar o problema abordado.

Com base nestas idéias, esta pesquisa se justifica assim:

Procura trazer à tona algumas abordagens teóricas e práticas sobre a

segurança da informação, as quais se propõem a oferecer melhores

esclarecimentos sobre os riscos que as organizações sofrem atualmente com

ataques maliciosos, sejam eles internos ou externos;

Literatura profissional e acadêmica insuficiente sobre o assunto,

especialmente baseada na ISO/IEC 17799;

Cerca de 70% das organizações possuem aplicações na Web, sendo que

60% apontaram a Internet como principal ponto de invasão aos seus

sistemas informatizados (MÓDULO, 2003);

Atualmente o volume de dados trocado através do e-mail por usuários

corporativos cresceu 92%, sendo que esses usuários enviam e recebem,

cerca de 9,6 MB de dados diariamente (FOLHA ONLINE, 03/10/2003);

A principal ameaça à segurança da informação apontada foi os vírus  - 66%

-  (MÓDULO, 2003);

As contribuições oferecidas pelo trabalho, podem ser assim expostas e

divididas:

Sociais: mostrar a todos, a necessidade de usar o mais seguramente possível

o correio eletrônico, propondo uma visão aprimorada sobre as relações

existentes entre tecnologia e pessoas, além de possibilitar a compreensão

sobre as práticas que podem ser utilizadas por todos os membros de uma

organização;



5

Acadêmicas: fornecer maiores conhecimentos na linha de gestão da

segurança de informações - baseados na ISO/IEC 17799 - preenchendo uma

lacuna existente inclusive dentro da própria Engenharia de Produção,

decorrente da escassa literatura e do reduzido número de trabalhos

existentes nesta área;

Científicas: o modelo, o questionário e os roteiros utilizados nesta pesquisa

podem ser aplicados em vários tipos de organizações, desde que sejam

adaptados às condições reais nas quais se inserem.

A pesquisa também procurar oferecer um estudo mais aprofundado, tanto

quanto possível, sobre o assunto à organização em questão e descobrir sua situação atual

frente ao tema abordado, propondo a esta, algumas ações que possam ser praticadas,

mediante um planejamento correto e detalhado sobre as necessidades de segurança que a

mesma tem.

1.3 – ESTRUTURA DO TRABALHO:

O trabalho apresenta-se estruturado em cinco capítulos dispostos da seguinte

forma:

O primeiro capítulo é destinado à introdução, contemplando o objetivo geral e

os específicos, bem como a justificativa e a contribuição do trabalho.

O segundo capítulo dedica-se a fundamentação teórica colhida, relatando a

evolução da segurança da informação, a segurança no correio eletrônico, seus principais

aspectos e conceitos, a ISO/IEC 17799, a visão sobre as práticas de treinamento para as

pessoas com relação à segurança da informação, estudos correlatos, além de apresentar o

modelo proposto para o trabalho.

O terceiro capítulo abrange os procedimentos metodológicos aplicados ao

trabalho e as técnicas adotadas para a coleta dos dados.

O quarto capítulo refere-se à análise do estudo de caso, com a caracterização

da organização estudada e a descrição e interpretação dos resultados obtidos com o

levantamento de campo feito na instituição.

O quinto capítulo apresenta as considerações gerais da pesquisa, composta das

conclusões finais do trabalho e de algumas sugestões de melhoria, oferecendo também

alguns possíveis direcionamentos que o trabalho pretende ter.
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Capítulo 2

REVISÃO DA LITERATURA

Neste capítulo estão descritos os vários aspectos do tema, apresentando-se a

evolução da segurança, seus principais conceitos e práticas.

2.1 – CONTEXTUALIZANDO A SEGURANÇA:

Há cerca de 30 anos, os aspectos de segurança eram somente relacionados a

questões sobre a confidencialidade dos dados, manutenção dos mainframes e apenas

pessoas especializadas tinham acesso às instalações. Um pouco mais tarde, com o

surgimento dos computadores pessoais, redes locais e  compartilhamento de informações,

outros departamentos foram tendo acesso aos sistemas computacionais, mas somente

dentro das fronteiras da organização. Recentemente, com o incremento dos ambientes de

rede, e a necessidade cada vez maior de comunicação, as empresas expandiram seu acesso

aos sistemas de informação para fora de suas fronteiras e procuraram unir suas estruturas

de Tecnologia de Informação (SOLMS, 1996).

Esta concepção também foi corroborada por Fontes (2000, p.23) quando este

diz 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”.

Durante estes estágios, a segurança da informação passou de uma situação onde

apenas uma sala era responsável por todo o processamento das informações, para uma

nova realidade aonde a segurança abrange todas os limites da empresa (SOLMS, 1996).

Manter a informação acessível àqueles que dela necessitam a qualquer hora, é

então, fundamental para o sucesso das empresas. A união cada vez maior de computadores

em redes criando ambientes organizacionais complexos e fazendo com que a informação

navegue e se dissemine rapidamente, necessita de cuidados para o alcance imediato dos

benefícios gerados pela tecnologia da informação, ou seja, a visão sobre segurança precisa

se tornar clara e abrangente, capaz de alcançar um patamar que envolva a todos.

2.2 – CONCEITOS BÁSICOS SOBRE A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:

No intuito de se compreender o que vem a ser segurança da informação, alguns

autores da área serão a seguir citados.
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Wilson, Turban & Zviran (1992) definem a segurança da informação como

sendo a preocupação em proteger o ambiente computacional de ameaças deliberadas ou

acidentais as quais exploram as vulnerabilidades dos sistemas.

Segurança da informação, para Coltro (2002), é a conjugação de uma estratégia

e de ferramentas específicas que atendam as necessidades corporativas para a manutenção

de um ambiente saudável.

Nakamura & Geus (2002) entendem que a segurança deve permitir as

organizações buscar seus lucros, os quais são conseguidos através de novas oportunidades,

resultando assim, na flexibilidade, facilidade e disponibilidade dos recursos de informática.

Os mesmos autores também afirmam que a segurança deve ser considerada não apenas

como uma proteção, mas como um elemento habilitador para a realização dos negócios.

Sêmola (2003) complementa, definindo a segurança da informação como uma

área do conhecimento dedicada à proteção de ativos da informação contra acessos não

autorizados, alterações indevidas ou sua indisponibilidade. Ele explica ainda que a

segurança da informação não pode ser vista apenas como um “meio”, mas também como

um “fim”, aonde esta segurança é alcançada por meio de práticas e políticas voltadas a

uma adequada padronização operacional e gerencial dos ativos e também aos processos

que manipulam e executem a informação.

Dessa forma, pode-se compreender a segurança da informação como sendo a

proteção de todas as informações, contra ameaças e manipulações não autorizadas, de

forma a minimizar o impacto de incidentes de segurança, assegurando a continuidade do

negócio e maximizando o retorno de investimentos e oportunidades.

A seguir, são expostos os principais objetivos da segurança.

2.2.1 – Os objetivos da segurança da informação:

Para o Ministério do Planejamento e Orçamento (2000, p. 03), a segurança da

informação tem como objetivo “a definição e normatização de procedimentos e a adoção

de níveis de segurança para a proteção e salvaguarda dos ativos de informação de uma

organização”. Moreira (2001) traz um enfoque mais corporativo, colocando que a

segurança também visa aumentar a produtividade dos usuários através de um ambiente

organizado e um maior controle sobre os recursos de informática.

2.2.2 – Princípios de segurança da informação:

Os princípios da segurança da informação têm sido citados por vários autores

como sendo o elo central para o planejamento global na gestão da segurança em qualquer
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empresa. Pereira (2000) corrobora com todos os autores já mencionados, expondo os três

princípios da segurança da informação, que podem ser vistos a seguir:

CONFIDENCIALIDADE: Visa manter as informações sigilosas que trafegam na

rede, longe da possibilidade de pessoas não autorizadas terem acesso ao conteúdo

destas informações. Poucas pessoas têm conhecimento de que, durante seu fluxo

rotineiro, dentro da organização, as informações podem não se tornar tão

confidenciais quantos se imaginam;

INTEGRIDADE: É quando uma informação precisa ser protegida contra

modificações não autorizadas, imprevistas ou não intencionais, ou seja, é a

alteração do conteúdo e até destruição da informação, o que pode causar sérios

problemas aos seus usuários.

DISPONIBILIDADE: É a necessidade de uma informação estar sempre disponível

para seus proprietários de forma contínua e ininterrupta.

São estes princípios que funcionarão como arcabouço para a criação e

implementação das práticas de segurança, direcionando todos os procedimentos

necessários para as empresas operacionalizarem seus sistemas corretamente.

2.2.3 – Principais ameaças à segurança:

O conhecimento das ameaças potenciais que podem enfraquecer o ambiente

computacional das empresas é fundamental antes de decidir sobre quais serão os

investimentos na área de segurança. Para tanto, será definido o que é ameaça, quais são

seus tipos e quais suas origens, como mostrado a seguir.

Moreira (2001, p. 39) entende como ameaça: “fatores/ocorrências que podem

violar sistemas e causar incidentes de segurança e, dessa forma, danos aos negócios da

empresa”.

Soares, Lemos e Colcher (1995) definem ameaça como sendo uma possível

violação da segurança de um sistema. Eles também apresentam algumas das principais

ameaças às redes de computadores:

Destruição de informação ou de outros recursos;

Modificação ou deturpação da informação;

Roubo ou perda da informação;

Revelação da informação;

Interrupção dos serviços.
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2.2.4 – Origens das ameaças:

Duas são as origens das ameaças, segundo Moreira (2001):

a) Ameaças Intencionais: são as que variam desde o uso de técnicas simples

até as mais sofisticadas, configurando um ataque;

b) Ameaças Acidentais: são as que não estão associadas a intenções

premeditadas, ou seja, ocorrem por mero desconhecimento, falta de treinamento, atenção e

outras formas da mesma linha;

Dentre estas, o autor ainda propõe a origem das ameaças como de causa interna

ou externa. O quadro abaixo ilustra melhor esta situação:

Quadro 01 – Principais origens das ameaças aos sistemas

AMEAÇAS

INTERNAS

Divulgação de senhas de funcionários;

Funcionários mal treinados;

Falta de definição clara de responsabilidades;

Uso indevido dos serviços da Internet.

AMEAÇAS

EXTERNAS

Representa todos os ataques oriundos de fora da
organização com a intenção de explorar as
vulnerabilidades de um sistema qualquer.

Fonte: MOREIRA, Nilton Stringasci. Segurança mínima. 2001.

Estes conceitos acima descritos confirmam os perigos que sofrem as

organizações quando ignoram a segurança de suas informações, permitindo que outros a

violem, prejudicando, assim, o desempenho dos negócios, especialmente quando ignoram a

importância que as pessoas têm dentro deste contexto.

2.3 – POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:

2.3.1 – Definições:

Höne e Eloff (2002) dizem que uma política de segurança da informação é um

documento que dá direção para a segurança da informação dentro de uma organização.

Indica o compromisso e o apoio da administração à segurança, definindo também as regras

que a segurança tem que criar para alcançar a missão da organização. Em essência, a

política de segurança da informação é documentada para explicar a necessidade de

segurança da informação – seus conceitos – para todos os usuários dos recursos na

empresa. Deve complementar os objetivos da organização e refletir a disposição da

empresa em operar tudo de maneira segura.

A política de segurança da informação, para Nakamura & Geus (2002), é um

elemento que orienta as ações e as implementações futuras, de uma maneira global,

definida de acordo com os objetivos de negócios da organização e deve existir de maneira
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formal para que sua implementação seja efetiva. Outro autor, Figueiredo (2002, p. 06),

determina que a política de segurança é “um mecanismo preventivo dos dados e processos

importantes de uma organização, que define um padrão de segurança a ser seguido pelo

corpo técnico e gerencial e pelos usuários, internos e externos”.

2.3.2 – Conteúdo e Importância:

Em relação ao que deve conter uma política de segurança e qual seu valor em

uma organização, serão mostradas algumas idéias:

“Uma política de segurança oferece orientação para as áreas de
responsabilidade, e consiste de planos que fornecem passos a se
seguir durante a implementação da política. Estas políticas devem
definir o que se considera de valor, e deveria especificar que passos
deveriam ser feitos para assegurar a segurança dos recursos [...].
Uma política define quando, como e por quem as regras serão
implementadas” (SILVA, 2001. p. 59).

 Höne e Eloff (2002), por sua vez, dizem que o conteúdo da política de

segurança da informação precisa incorporar tanto as necessidades dos usuários de

informações exatas e confiáveis, quanto às necessidades dos negócios em alcançar seus

objetivos estratégicos.

Zwicky et al.1, apud (BORTOLUZZI, 2001) complementa dizendo que a

política de segurança documentada é uma forma de comunicação entre administradores e

usuários, devendo abordar alguns pontos, a saber:

Explicações: É importante que o documento seja explícito e compreensível

sobre todas as decisões a serem tomadas. A maioria das pessoas não irá seguir as regras a

não ser que compreendam a sua importância.

Responsabilidade de Todos: Um documento de políticas de segurança

esclarece expectativas e responsabilidades entre usuários e administradores; permite a

todos saberem o que esperar de cada um.

Linguagem Clara: A maioria das pessoas está acostumada com explicações

casuais. Para o administrador, pode ser desconfortável elaborar um documento casual,

porque pode parecer, ao mesmo tempo, muito pessoal. Porém, é mais importante fazer este

documento amigável e compreensível do que fazê-lo preciso e com formato oficial.

Autoridade de Execução: Escrever o documento da política de segurança não

é tão importante quanto segui-lo. Significa que, quando a política não é seguida, algo deve

acontecer para consertar a situação e alguém precisa ser responsável por fazer as correções.

Exceções e Revisões: Nenhuma política de segurança é perfeita. Não se pode

cobrir qualquer evento futuro. Entretanto, pode-se especificar as possíveis providências e
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as possíveis penalidades em casos que não constem no documento, sempre sujeito a

revisões e reavaliações futuras. Muitas vezes, regras que são impostas a seis funcionários

não se adaptam a sessenta. Tudo na informática muda muito mais rápido do que em

qualquer outra área, desde o hardware até a área de atuação de mercado da empresa. E isto

implica na necessidade de revisões constantes no documento da política de segurança.

Ainda em relação ao conteúdo de uma política de segurança, Freitas2 apud

(PELISSARI, 2002), aponta outros itens que considera essenciais:

Responsabilidade sobre o uso dos recursos computacionais;

Preparar um PCN (Plano de Continuidade dos Negócios);

Normas de uso do e-mail;

Normas de uso da Internet;

Distinguir qual será a informação pública e privada;

Gerenciar acessos e contas dos 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.

Uma política de segurança bem elaborada é de suma importância para o

controle das informações que trafegam diariamente dentro das empresas. Mantê-las em

constante observação e devidamente íntegras pode ser um diferencial bastante

significativo. Nakamura & Geus (2002) alegam que:

“A política de segurança é a base para todas as questões
relacionadas à segurança de qualquer empresa. O seu
desenvolvimento é o primeiro e o principal passo da estratégia de
segurança das organizações [...]” Nakamura & Geus (2002, p.
93).

      2.3.3 – Divulgação:

Um dos maiores empecilhos a uma política de segurança é conseguir a adesão

plena dos usuários. A política de segurança deve ser de conhecimento de todos, portanto

deve ser amplamente divulgada, principalmente para novos funcionários e colaboradores.

Os métodos de divulgação da política de segurança variam de acordo com a

empresa, podendo incluir vários métodos de divulgação como: palestras para os

funcionários e colaboradores, destaque em jornal e folhetos internos, destaque na intranet

da organização, criação de manuais disponibilizados em local comum a todos.

Moreira (2001) complementa, afirmando que a política de segurança não é só

um manual técnico e nem de procedimentos. É, sim, a definição de regras estruturais e dos
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controles básicos para o acesso e o uso da informação. Precisa ser clara a fim de que todos

possam entendê-la.

Höne e Eloff (2002) acrescentam ainda que uma política de segurança não pode

ser eficaz se os usuários não a conhecem.

2.4 – ISO/IEC 17799: CÓDIGO DE PRÁTICA PARA O GERENCIAMENTO DA

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:

2.4.1 – Origens:

Vários autores, entidades, instituições públicas e privadas vêm se preocupando

cada vez mais em debater e buscar soluções relativas à segurança, procurando desenvolver

e apresentar modelos ou planos a fim de minimizar os riscos e melhorar a eficácia na

proteção das informações.

Desde 1967, nos Estados Unidos, quando se criou um documento entitulado

Security Control for Computer System, as preocupações com a segurança se tornaram alvo

de um processo oficial para a elaboração de um conjunto de regras que pudessem ser

utilizadas em ambientes informatizados. Outros relatórios foram criados, a partir de então,

e culminariam no “Orange Book”, conhecido oficialmente como Trusted Computer

Evaluation Criteria, de 1978. Entretanto, sua publicação final só sairia em 1985

(GONÇALVES, 2003).

Com este documento, foi possível produzir grande quantidade de documentos

técnicos, os quais representariam o primeiro passo na formação de uma norma coesa sobre

segurança e mesmo estando atualmente ultrapassado, pode ser considerado o marco inicial

no processo de se buscar a melhor forma para garantir adequados padrões de segurança

(GONÇALVES, 2003).

Após este momento, a preocupação com a segurança torna-se muito mais

complexa e origina importantes acontecimentos, mostrados a seguir.

A ISO/IEC 17799 remonta de 1987, quando o Departamento de Comércio e

Indústria do Reino Unido (DTI) criou o Commercial Computer Security Center (CCSC)

cuja finalidade abrangia a elaboração de uma norma de segurança das informações para as

empresas britânicas (SOLMS, 2000). Um outro objetivo do CCSC era criar um código de

segurança para usuários, o que gerou, em 1989, o PD0003 – Código para Gerenciamento

da Segurança da Informação (a Code of Practice for Information Security Management).

E, finalmente, em 1995 foi criado pela British Standards Institution o Padrão Britânico

(British Standard) BS 7799:1995. Dois anos depois, em 1997, a norma foi publicada para a
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consulta pública. Em 1998, o documento foi renomeado para BS 7799-2:1998, tendo sido

revisado e publicado juntamente com a primeira parte em novembro de 1999 como BS

7799:1999.

Esse documento foi se disseminando por outros países, além da Inglaterra e, no

ano 2000, numa reunião do comitê da ISO, na cidade de Tóquio, foi votada e aprovada por

maioria, sendo homologada a primeira parte como ISO/IEC 17799:2000 no dia 01 de

dezembro de 2000 e estando a segunda parte ainda em processo de homologação.

A junção das siglas ISO (INTERNATIONAL STANDARTIZATION

ORGANIZATION) e IEC (INTERNATIONAL ENGINEERING CONSORTIUM) é

derivada pela associação das duas instituições para produzir normas e padrões

internacionais (MACHADO, 2002).

No Brasil, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) criou uma

versão brasileira conhecida como NBR ISO/IEC 17799 e foi homologada em agosto de

2001, sendo originada pelo projeto 21:204.01-010:2001 e validada em 30 de setembro do

mesmo ano.

2.4.2 – Escopo:

A divisão da BS 7799 é explicitada por Bastos (2002) da seguinte forma:

Parte 1 – Código de Prática para Gestão da Segurança da Informação: são

doze itens os quais apresentam apenas recomendações para segurança, não sendo objeto de

certificação, descritas mais adiante.

Parte 2 – Especificação de Sistema de Gestão da Segurança da Informação:

define um SGSI – Sistema de Gestão da Segurança da Informação – o qual compreende a

certificação. A adoção desta parte da norma está em fase de estudo, como norma da ISO e

ainda não há definição para seu término, portanto, aos que buscam a certificação em

Segurança da Informação, o caminho é definir um SGSI e tentar a certificação através da

BS 7799.

Seu principal objetivo, para Bastos (2002, p. 01), é “fornecer recomendações

para gestão da segurança da informação para uso daqueles que são responsáveis pela

introdução, implementação ou manutenção da segurança em suas empresas”.

A norma também define basicamente três princípios a serem seguidos, cujo

detalhamento já foi descrito anteriormente, através de outros autores. São eles:

CONFIDENCIALIDADE (confidentiality);

INTEGRIDADE (integrity);

DISPONIBILIDADE (availability).
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A ISO cobre 127 controles e mais de 500 sub-controles os quais servem para

direcionar a empresa na busca pela certificação. Isto pode ser um processo demorado, mas

relevante para as organizações, a fim de que estas possam usar esta certificação como uma

vantagem competitiva (CASANAS & MACHADO, 2000). Tais controles são apresentados

em 12 itens, sucintamente descritos, sendo que o primeiro apresenta o escopo e objetivos e

o segundo item relata os termos e definições:

3. POLÍTICA DE SEGURANÇA: descreve a importância e relaciona os assuntos

principais os quais devem estar presentes na política de segurança;

4. SEGURANÇA ORGANIZACIONAL: aborda a estrutura de uma gerência para a

segurança da informação e o estabelecimento de responsabilidades de terceiros;

5. CLASSIFICAÇÃO E CONTROLE DE ATIVOS DE INFORMAÇÃO: classifica

e registra os ativos da organização;

6. SEGURANÇA EM PESSOAS: inclui questões decorrentes de problemas com

usuários e fala sobre as responsabilidades da segurança na descrição dos cargos, a

forma de contratação e o treinamento sobre a segurança;

7. SEGURANÇA AMBIENTAL E FÍSICA: definição de áreas de circulação e a

proteção dos equipamentos e infra-estrutura;

8. GERENCIAMENTO DAS OPERAÇÕES E COMUNICAÇÕES: aborda as

principais áreas que devem ser objeto de especial atenção da segurança;

9. CONTROLE DE ACESSO: item sobre o controle de acesso aos sistemas,

definição de competências, dentre outros;

10. DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS: neste item estão os

requisitos de segurança, criptografia, suporte e outros;

11. GESTÃO DA CONTINUIDADE DO NEGÓCIO: reforça a necessidade de se ter

um plano de continuidade desenvolvido e implementado;

12. CONFORMIDADE: seção final que observa os requisitos legais, como a

propriedade intelectual e proteção dos clientes.

Neste trabalho serão reportados o controle 6 – Segurança em Pessoas – no item

6.2, que trata do treinamento do usuário e especificamente apresentando o subitem 6.2.1, a

respeito do treinamento do usuário na segurança da informação e o controle 8 -

Gerenciamento das Operações e Comunicações – no subitem 8.7.4.2, o qual trata

especificamente da política no correio eletrônico. As recomendações mostradas a seguir

dizem respeito ao contido na ISO, especificamente sobre os pontos abordados no trabalho.
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Quadro 02 – Recomendações da ISO/IEC 17799

6.2
Treinamento
do usuário

Assegurar que os usuários estejam cientes das ameaças e preocupações e
estejam equipados para apoiar  a política de segurança da organização
durante a execução normal de seu trabalho.
Os usuários deveriam ser treinados em procedimentos de segurança e no

uso correto das instalações de processamento da informação, para
minimizar possíveis riscos de segurança.

6.2.1
Educação e

Treinamento
em segurança
da informação

Todos os empregados da organização e, onde for relevante, prestadores
de serviços, recebam treinamento apropriado e atualizações regulares
sobre os procedimentos e políticas organizacionais. Isto inclui requisitos
de segurança, responsabilidades legais e controles do negócio, assim
como treinamento sobre o uso correto das instalações de processamento
da informação como procedimentos de acesso ou uso de pacotes de
softwares, antes que seja fornecido qualquer acesso aos serviços ou
informações.

8.7.4.2
Política de uso

do correio
eletrônico

As organizações deveriam definir uma clara política para utilização
do correio eletrônico, incluindo:
Ataques ao correio eletrônico como vírus e interceptação;
Proteção de anexos de correio eletrônico;
Orientações de quando não se deve utilizar o correio eletrônico;
Responsabilidades dos funcionários de forma a não comprometer a
organização, como o envio de mensagens difamatórias, uso do
correio para atormentar pessoas ou fazer compras não autorizadas;
Uso de técnicas de criptografia para proteger a confidencialidade e
integridade das mensagens eletrônicas;
Retenção de mensagens que, se guardadas, podem ser descobertas e
utilizadas em casos de litígio;
Controles adicionais para a investigação de mensagens que não
puderem ser autenticadas.

Fonte: International organization for standardization. ISO/IEC 17799. 2000.

No quadro acima, se observam os controles e sub-controles abordados neste

trabalho, os quais foram unidos a fim de configurar o escopo principal do tema em foco. É

importante ressaltar que o alvo central é sempre o usuário e que alguns pontos destes itens

não foram explorados em profundidade, em face de sua tecnicidade. O mais importante

aqui foi verificar como a organização vê o tema e como seus usuários estão inseridos neste

contexto.

A similar brasileira NBR ISO/IEC 17799 é uma padronização dos controles

mínimos e pode ser implementada pelas empresas cujas informações são consideradas

críticas para a estratégia de negócio (RAMOS, 2002). Todos os controles da ISO estão

presentes na similar brasileira.

O autor previamente mencionado, também defende que a aplicação desta norma

pode atingir qualquer organização, não importando qual o seu segmento, seu tamanho ou

sua tecnologia utilizada.
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2.5 – POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA O CORREIO

ELETRÔNICO:

2.5.1 – Definições e Objetivos:

Conforme definida anteriormente, a política de segurança da informação nas

empresas se torna a cada dia mais relevante e necessária para permitir o uso saudável de

todos os recursos da rede de computadores que estas possuem. Uma política de segurança

da informação para o e-mail, na verdade, deve abordar e  conter basicamente os mesmos

objetivos e finalidades da política global de segurança da informação, diferenciando-se por

tratar especificamente das mensagens eletrônicas contidas dentro dos sistemas de correio

eletrônico e de como o usuário se comporta frente a seu uso.

Apesar das muitas vantagens do correio eletrônico, este propicia alguns

problemas os quais podem se tornar bastante graves devido a sua vulnerabilidade quanto à

segurança. A disseminação de vírus, através de arquivos anexos e desavenças entre

empregadores e empregados, devido ao abuso em relação ao uso do e-mail dentro da

empresa acontecem cada vez mais com freqüência.

Pimenta (2001) corrobora isto, afirmando:

“O correio eletrônico tanto pode ser um processo de comunicação
com alto poder construtivo, encurtando distâncias e facilitando
interação entre as pessoas, quanto pode ser destrutivo, quando o
ambiente computacional está vulnerável à ação de pragas
eletrônicas, comprometendo os três pilares da segurança da
informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade”
(PIMENTA, 2001. p. 02).

2.5.2 – Elaboração:

Safsten (2000) acrescenta cinco passos que podem ser seguidos para formular a

estrutura básica de uma política de segurança para o e-mail.

1. Identifique a situação atual – entenda como a organização utiliza o e-mail,

que tipo de mensagens são enviadas e recebidas, quantos usuários existem,

etc;

2. Crie requisitos reais e quantificáveis para a sua política – especifique que

tipo de mensagem pode ser enviada/recebida, os tipos de anexos permitidos;

3. Documento escrito para os empregados com relação ao uso do e-mail – o

documento precisa alcançar todos e definirá a forma e os procedimentos

para o uso do correio eletrônico, bem como as responsabilidades de cada

um;
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4. Informe e reforce esta política – disseminar esta política e avaliá-la

continuamente fazem parte desta etapa. Revisões constantes também são

necessárias;

5. Adquira recursos para gerenciar e monitorar sua política de segurança –

selecione ferramentas capazes de auxiliar a política, não esquecendo de

testá-las. A existência de responsáveis pela manutenção destas ferramentas

pode propiciar condições de gerir a política de forma mais segura.

2.6 – TREINAMENTO DOS USUÁRIOS:

2.6.1 – Visão Geral:

A seguir será mostrado o que vem a ser treinamento para as organizações, seus

objetivos e interesses, com ênfase na importância que tem para os usuários.

O treinamento pode ser visto como algo imprescindível nas organizações, pois

possibilita a transformação de métodos e situações ligadas diretamente ao trabalho das

pessoas, permitindo sua melhoria. Neste trabalho, serão enfocados os principais aspectos

sobre o assunto.

Para Gil apud (NEVES, 2002, p. 20), o treinamento é tido como “um meio para

suprir as carências dos indivíduos em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes,

para que desempenhem as tarefas necessárias para alcançar os objetivos da

organização”.

Já Chiavenato (1999) levanta a idéia de que o treinamento é um meio de

desenvolver competências nas pessoas para que estas sejam mais produtivas, criativas e

valiosas. O mesmo autor também coloca o treinamento como uma maneira eficaz de

agregar valor às pessoas, sendo o responsável pelo capital intelectual das organizações.

Com base nestes conceitos, podem-se ainda demonstrar os principais objetivos

do treinamento com base em Chiavenato apud (KLÖCKNER, 1999), no quadro adiante:

Quadro 03 – Objetivos do treinamento

Preparar o pessoal para a execução imediata das diversas tarefas
peculiares à organização;
Proporcionar oportunidades para o contínuo desenvolvimento pessoal,
não apenas em seus cargos atuais, mas também para outras funções para
as quais a pessoa pode ser considerada;
Mudar a atitude das pessoas, com várias finalidades, entre as quais criar
um clima mais satisfatório entre empregados, aumentar-lhes a motivação
e torná-los mais receptivos às técnicas de supervisão e gerência.

Fonte: Klöckner, Karen S. Salles Silva. Algumas diretrizes para programas de
treinamento, conscientização e competência no âmbito de sistemas de gestão
ambiental, 1999.
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Observa-se nestas colocações que a essência do treinamento consiste em

aprimoramento contínuo e motivação para o desempenho das funções, independentemente

do trabalho a realizar.

Para se realizar um processo de treinamento, também é necessário compreender

e especificar aonde é necessário, quem deverá fazê-lo, como, onde e quando será

necessário. Dessa maneira, poder-se-ão obter vantagens com sua utilização.

Chiavenato (1999) também propõe quatro etapas distintas para a realização do

treinamento, mostradas a seguir:

Figura 02 – As quatro etapas do processo de treinamento

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 1999.

1. Necessidades de treinamento - diagnóstico: primeira etapa no processo de

treinamento, estas necessidades dizem respeito às carências de preparo profissional, ou

seja, a diferença entre o que as pessoas deveriam saber fazer e o que elas realmente sabem

e fazem.

2. Desenho do programa  de treinamento: refere-se ao planejamento das ações

de treinamento. Significa definir seis ingredientes básicos: quem, como, em que, por quem,

onde e quando deve ser treinado. Só assim é possível atingir os objetivos do treinamento.

3. Aplicação do programa de treinamento: nesta etapa, várias podem ser as

técnicas aplicadas para a transmissão das informações necessárias ao desenvolvimento das

habilidades no programa de treinamento.  No quadro 04, a seguir, serão apresentadas, de

1. Necessidades de
treinamento a serem

satisfeitas

4. Avaliação dos
resultados do
treinamento

2. Desenho do
programa  de
treinamento

3. Aplicação do
programa de
treinamento
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maneira geral, as principais destas mencionadas técnicas para execução de um programa de

treinamento.

Quadro 04 – Principais técnicas de treinamento

Aulas expositivas: exigida em praticamente todas as ocasiões de
treinamento. O instrutor repassa oralmente a um grupo de
pessoas os conhecimentos necessários;

Dramatização: os participantes assumem papéis e contracenam
com outros representando pessoas envolvidas em determinado
caso;

Estudos de caso: o membro recebe por escrito um case (caso-
problema), de uma situação real. Deve estudá-lo e sugerir qual
pode ser a melhor alternativa para solucioná-lo. A seguir, este
membro reúne-se com os outros para a discussão;

Palestras e conferências: realizadas quando se deseja apresentar
uma opinião ou conhecimento de alguém que domina
profundamente um assunto e que foi convidado (ou contratado)
para expor tal conhecimento e possibilitar o debate com este
palestrante sobre detalhes do tema. A conferência difere apenas
na formalidade com que é preparada;

Brainstorming: usada principalmente para provocar a
criatividade e a rapidez de raciocínio dos participantes. A
dinâmica desta técnica possibilita ao instrutor estimular as
pessoas, para que estas expressem seu ponto de vista ou aquilo
que pensam a respeito de determinado assunto;

Rodízio de pessoal: constitui-se em remover ou remanejar
temporariamente, o pessoal de um setor de trabalho para outro,
diferente, desde que os requisitos básicos para o desempenho
existam no pessoal movimentado;

Principais
técnicas de

treinamento

Workshop: esta técnica reúne pessoas para explorar soluções
grupais de problemas práticos do dia-a-dia.

Fonte: Adaptado de NEVES, Jr. Luciano Terra das. Aplicação dos conceitos de educação à
distância ao treinamento. Um estudo de caso em uma rede de farmácias, 2002.

Além dos recursos citados acima, mídias e recursos tecnológicos também

representam um importante papel, pois eles facilitam bastante a realização e aplicação das

técnicas mencionadas, trazendo inclusive outras possibilidades de criação. A seguir, serão

mostradas no, quadro 05, algumas das recentes formas em utilização para o treinamento.
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Quadro 05 – Principais mídias e tecnologias de treinamento

Recursos audiovisuais: videocassete (registro de aulas, mensagens
e apresentações), CD-ROM e DVD (permitem gravar programas de
treinamento que podem ser distribuídos e apresentados em locais
diferentes);

Teleconferência: equipamento com áudio e vídeo que permite às
pessoas separadas geograficamente entre si ou da localidade do
evento, participarem de reuniões ou eventos de modo geral;

Comunicações eletrônicas: o correio de voz e as mensagens
eletrônicas, por exemplo, permitem conversas interativas entre
pessoas fisicamente distantes;

Mídias e
tecnologias de
treinamento

Correio eletrônico: permite comunicação entre pessoas através de
mensagens enviadas pelo computador;

Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas, 1999.

Os profissionais ligados à área precisam estar atentos a estas atualizações a fim

de manter viva a possibilidade de incorporar tais alternativas aos programas e obter o

sucesso desejado. As técnicas mais tradicionais ainda continuam a existir, mas têm sido

cada vez mais substituídas devido à facilidade de acesso e ao barateamento no custo de

aquisição dos materiais mais modernos, com poucas exceções.

4. Avaliação dos resultados do treinamento: é utilizada para verificar a eficácia

do programa, ou seja, verificar se realmente o treinamento atendeu às necessidades para o

qual foi desenhado. Pode-se avaliar os programas de treinamento, tomando por base, os

seguintes aspectos:

Avaliação no nível organizacional: aumento da eficácia e eficiência

organizacional, melhoria da imagem da empresa, melhor relacionamento entre empresa e

funcionários, facilidade de mudança e inovação;

Avaliação no nível de recursos humanos: aumento da eficácia individual e

grupal dos empregados, elevação do conhecimento das pessoas, mudanças de atitudes e

comportamentos das pessoas;

Avaliação no nível de cargos: adequação das pessoas aos requisitos exigidos

pelos cargos, melhoria do espírito de grupo e da cooperação, aumento da produtividade;

Avaliação no nível de treinamento: alcance dos objetivos e retorno dos

investimentos efetuados.

Todas as colocações anteriores são necessárias para desenvolver um apoio à

meta central que é proposta neste trabalho: o treinamento dos usuários. Preparar as pessoas
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sobre algo não é tarefa fácil, exigindo por base amplos conhecimentos por parte de quem

vai gerenciar este processo. Um programa de treinamento, seus métodos e técnicas ajudam

a alcançar em parte tal meta, mas o trabalho de continuidade e avaliação é essencial para

que se promova no final, aspectos que dêem às pessoas condições de desempenhar de

forma consciente e segura, suas atividades diárias.

No item a seguir, será abordado o escopo central desta pesquisa, trazendo

conceitos fundamentais para a compreensão do assunto em questão.

2.6.2 – Treinamento aplicado à política de segurança para o correio eletrônico:

Todos os controles de segurança existentes atualmente podem ser bastante

eficientes para combater vários tipos de riscos, mas o elemento humano é, claramente, o

componente de maior valor na solução dos problemas com segurança. Somente os

controles técnicos não são suficientes para gerar a segurança que as empresas precisam

obter. Os usuários devem cooperar e compreender a importância de alcançar tal nível de

segurança, o que exige um adequado programa de treinamento para estes mencionados

usuários.

Os usuários que ignoram as práticas de segurança, ou que são resistentes a elas,

tornam-se pontos fracos os quais podem implicar em incidentes de segurança. Como refuta

Wood (1997, p. 15), “A segurança da informação não pode ser algo com que os

especialistas de um grupo separado lidem, é algo que todos os membros de uma

organização devem pensar, se sensibilizar e se educar em uma base contínua”.

Wilson & Hash (2002) apontam que o treinamento procura fornecer

experiências e habilidades em segurança às pessoas. Eles complementam afirmando que o

treinamento é mais formal, tendo com objetivo a construção do conhecimento e

habilidades para facilitar o desempenho de uma tarefa. Uhr (2001) define de forma mais

complexa o que vem a ser um programa de treinamento sobre segurança da informação:

“São atividades e procedimentos que dão a política de segurança
credibilidade e visibilidade [...].Um programa que tem por
objetivo aumentar a consciência sobre a segurança em cada
empregado, fazendo da política de segurança uma ferramenta
para todos” (UHR, 2001. p. 01).

Nichol (2001), por sua vez, coloca um programa de treinamento como capaz de

ensinar às pessoas, as tarefas que as capacitarão para desempenhar de modo eficaz suas

funções.

Já Hansche (2001) cita em seu trabalho que não somente os profissionais dos

sistemas de segurança devem receber treinamento, mas cada empregado que tem acesso às
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informações deve estar ciente das vulnerabilidades e ameaças aos sistemas que eles usam e

o que eles podem fazer para proteger suas informações.

A importância que este programa tem para o desenvolvimento dos usuários,

enquanto pessoas capazes de influenciar nos caminhos de uma organização, é muito

significante. Trazer tais situações à tona é aumentar as chances de melhora do conteúdo de

uma política de segurança a qual realmente deseje proteger as informações de eventuais

danos.

Esta concepção é corroborada por outro autor, Momory (2001), o qual destaca

que se os usuários não estão conscientes das políticas e procedimentos, então é muito

difícil manter sua atenção em relação ao uso das técnicas de segurança. Nenhuma política

ou procedimento é eficaz a menos que implementada de tal maneira que os usuários finais

percebam sua importância. Sem cooperação de todos os níveis, a maioria das práticas de

segurança poderia ser rompida, deixando problemas em potencial na manutenção da

integridade das informações.

Manter um programa de treinamento sobre segurança também engloba a alta

administração. Bottom (2000) explica que se os empregados vêem os executivos deixando

informações nas suas telas de computador enquanto vão almoçar ou não seguindo o

documento da companhia, eles estarão bem menos inclinados a seguir a mesma política e

procedimentos.

Uma vez que o foco desta pesquisa está abordando o correio eletrônico, será

dada a partir de agora ênfase neste tópico, procurando levantar pontos inerentes ao seu

entendimento, baseado nos conceitos acima mencionados e no fato desta política de

segurança para o correio eletrônico ser parte da política global de segurança de uma

organização, seguindo, desta forma, os mesmos fundamentos, objetivos e composições.

Como já dito anteriormente, o correio eletrônico não é completamente seguro.

Entretanto sua tecnologia possibilita algumas vantagens incontestáveis no que tange a

facilidade de troca de informações e ao desempenho profissional. Seu uso está inerente aos

processos organizacionais e por isso precisa de formas para se combater sua violação,

aumentando mais a sua segurança.

Assim, formular uma política de segurança para o e-mail é, certamente, algo

inevitável como requisito para manter as informações que trafegam nas redes

computacionais, mais confiáveis.
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Embora várias organizações estejam ficando mais cuidadosas em relação a esta

questão, há muitas que ainda não despertaram para isto. Algumas pesquisas mostram a

evolução deste nível de segurança.

Segundo Armstrong (2001), o e-mail é 70% de todo o tráfego de rede, mas

somente 10% são protegidos por alguma medida de segurança. Outra pesquisa divulgada

pela mesma autora, com as 1000 maiores empresas, e publicada na Revista Fortune, revela

que 41% das companhias não têm qualquer política endereçada ao uso da Internet e do e-

mail. A pesquisa realizada pela AMA (American Management Association), The Epolicy

Institute e a Clearswift em 2003, revela que somente 34% das empresas americanas têm

uma política documentada para o e-mail e 27% oferecem treinamento.

A necessidade de uma política voltada para esta ferramenta tão utilizada dentro

das corporações, torna-se então extremamente necessária. A seguir serão mostrados os

principais ângulos que esta política deve possuir.

Os efeitos que a falta de cuidados adequados com o correio eletrônico ocasiona,

são vários. De acordo com Flynn (2001), os maiores riscos eletrônicos que as empresas

correm, são:

Processos trabalhistas (racismo, assédio sexual, difamação, etc.);

Perda da produtividade;

Sabotagem;

Ataques de hackers e crackers;

Desperdício de recursos computacionais;

Vírus.

A mesma autora relata sobre recentes estudos os quais revelam que os

empregados desperdiçam cerca de 49 (quarenta e nove) minutos a 4 (quatro) horas por dia,

olhando seus e-mails antes de iniciarem suas atividades diárias. Destes empregados, 30%

recebem piadas ou correntes de amizade diariamente em suas contas de e-mail corporativo.

Ela também divulga, na pesquisa feita em 2003 com mais de 1000 empresas norte-

americanas, que 76% dos respondentes disseram ter perdas consideráveis de tempo com o

sistema de e-mail. Entre os problemas relacionados, estão: sistemas desabilitados (38%),

interrupções nos negócios (34%) e  presença de vírus (33%).

Estes fatos demonstram precisamente a relevância de uma política de segurança

para o correio eletrônico corporativo. As etapas de criação, divulgação e implementação,

entretanto, podem ser semelhantes àquelas que foram elaboradas previamente para serem

aplicadas a política global de segurança.
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Entretanto, alguns aspectos específicos devem ser apontados. Irar-se-á, então

apresentar algumas proposições a respeito.

  Schreiber (2001) aponta que uma política de segurança para o e-mail deve

possibilitar às pessoas o entendimento que os sistemas de e-mail e Internet, das empresas,

não são propriedade privada e que o empregador tem direito a monitorá-los. Além disso, o

autor ressalta que os sistemas não poderão ser usados para criar qualquer material ofensivo

ou para cometer algum crime.

Drolet (2000) reforça o citado acima, detalhando outros pontos a serem

seguidos:

Defina e explique os direitos de privacidade aos quais a política se refere.

Todos os empregados devem ser informados que suas mensagens e seu

acesso à Internet estão sendo monitorados;

Destaque a importância dos cuidados ao se escrever uma mensagem e a

severidade dos efeitos de longo alcance que estas comunicações podem ter

na imagem da empresa;

Enfatize a necessidade de evitar conteúdo inapropriado nas mensagens e na

Internet.

Depois de criada a política, é essencial tê-la documentada e divulgada para

todos. Os empregados devem receber freqüentes lembretes sobre os princípios da política e

suas responsabilidades dentro desta política (DROLET, 2000).

Adicionalmente, o documento que contém a política deve conter um local para

as pessoas atestarem sua leitura e compreensão, como forma de verificar a sua

receptividade e clareza (SCHREIBER, 2001).

2.7 – TRABALHOS CORRELATOS:

Embora as preocupações com a segurança estejam presentes nas empresas há

algumas décadas, o foco principal e estudos na área estavam limitados a níveis técnicos

ligados às redes de computadores e mesmo assim ainda em um nível bastante primário. Em

relação aos trabalhos acadêmicos a respeito, já existem vários tocando na questão da

segurança. A seguir será mostrado o resultado das pesquisas feitas em diferentes fontes de

dados.

Ao se efetuar outra busca nos principais Congressos com a palavra-chave

“segurança da informação”, para o ENEGEP (1999-2002), obteve-se um (em 2001) e cinco

(em 2002). Foi encontrado um trabalho com esta palavra-chave no último ENANPAD. De
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todo o exposto acima, percebe-se que o número de trabalhos adotando a palavra-chave

“segurança da informação”, embora venha apresentando crescimento contínuo nos últimos

anos, é ainda um número bastante reduzido.

Com relação à palavra-chave “17799”, percebe-se a existência de apenas um

trabalho no ENEGEP de 2001 e de quatro trabalhos no ENEGEP de 2002. Deve ser

lembrado que a NBR ISO/IEC 17999 foi considerada como válida a partir de 30 de

setembro de 2001. O título do único trabalho divulgado no ENEGEP de 2001, contendo a

palavra-chave “17799” é o de Casanas & Machado (2000).

No portal da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior), pesquisas feitas com as expressões “segurança da informação” e “correio

eletrônico”, mostrou que este número vem crescendo de forma contínua no período 1998 -

2001 conforme a seguinte distribuição de teses de Mestrado e Doutorado: oito em 1998,

vinte e dois em 1999, vinte e sete em 2000 e quarenta e quatro em 2001. Dentre estes

trabalhos, destacam-se: Vieira (1998), Pagliusi (1998), Bredariol (2001) e Epaminondas

(2001). Neste mesmo portal foi encontrada a tese de Mestrado de Amaral (2001), contendo

a palavra-chave 17799.

Há ainda, seguindo a mesma linha de pesquisa, a tese de Mestrado de Gabbay

(2003), inclusa no Programa de Engenharia de Produção da UFRN.

Percebe-se que o número de trabalhos associados à segurança da informação

vem crescendo continuamente. Por outro lado, ainda é bastante reduzido o número de

trabalhos associados à palavra-chave 17799, principalmente se ligada à expressão correio

eletrônico. Os dados evidenciam, portanto que o tema desta pesquisa está atualizado e

poderá enriquecer a pouca literatura disponível.

Nesta direção, consegue-se chegar a uma proposta sobre como elaborar uma

política de segurança para o correio eletrônico, a qual fundamenta a análise do caso e as

sugestões do trabalho e cuja ilustração encontra-se adiante.

2.8 - MODELO DA PESQUISA:

Segundo Yin (2001), as pesquisas exploratórias, onde o objetivo principal é

buscar novas idéias e hipóteses para explicação de fenômenos, devem ser conduzidas a

partir de algum referencial teórico para poderem chegar a algum objetivo determinado,

iniciando a exploração com alguma lógica e direção, mesmo que mais tarde as propostas

iniciais demonstrem estar equivocadas.
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Com a finalidade de estabelecer uma referência teórica para o estudo, além do

levantamento bibliográfico feito para se identificar as principais questões e aspectos

referentes à política de segurança da informação para o correio eletrônico, a proposta de

um modelo para a pesquisa foi elaborado. Nesta proposta não foram abordadas todas as

dimensões, pois ultrapassaria os objetivos desta pesquisa (estratégia e avaliação e melhoria

contínua). A figura 03 procura ilustrar tal modelo, destacando as dimensões que se

procurou atingir (elipses) e as que não atingidas (círculos cruzados).

Figura 03 – Proposta de uma política de segurança da informação

Fonte: Modelo de Pesquisa. Elaborado pela autora.

Na figura está representada a interatividade entre os diversos pontos da

proposta. O símbolo circular justifica-se pela idéia de continuidade e dependência entre as

dimensões. As cores não obedecem nenhum critério específico, servindo apenas como

diferencial ilustrativo.

Agregam-se durante este processo, as seguintes etapas: definição dos objetivos

da segurança, baseados nas estratégias da organização, os quais são traçados antes ou

durante a fase de planejamento da política. A implantação desta política, após o

planejamento, precisa contar com a participação de todos os envolvidos e o seu

monitoramento. Após a documentação e comunicação desta política, colocar-se-á em

pauta a metodologia do programa de treinamento que irá subsidiar as pessoas no trato

com esta política de segurança.
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Completando o ciclo, a avaliação e melhoria contínua da política, como forma

de mantê-la sempre em um patamar confiável, a fim de que alcance seu lugar dentro das

estratégias organizacionais. Tudo isto norteado preferencialmente pela ISO/IEC 17799.

É importante considerar que o estágio evolutivo do tema apresentado está em

franca transformação e, sendo assim, todas as informações tenderão a se modificar e

poderão necessitar de novas reformulações. Assim, uma ampliação, aprofundamento e

melhoria no escopo da proposta acima ilustrada, certamente ocorrerão.

1 ZWICKY, E., COOPER, S., CHAPMAN. D.B. Building Internet firewalls. Sebastpol: O´Reilly, 2000.
2 FREITAS, Marcos O. da Costa. E a política, como vai? (I, II, III, IV), 2000. Disponível em
http://www.timaster.com.br



28

Capítulo 3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Após o arcabouço elaborado da revisão da literatura, este capítulo descreverá a

metodologia que será utilizada para a consecução dos objetivos deste trabalho.

3.1 – ABORDAGEM, NATUREZA E TIPO DA PESQUISA:

Em um sentido mais amplo, pesquisa significa, de acordo com Fachin (2002),

como sendo um procedimento intelectual para se adquirir conhecimento pela investigação

de uma realidade e buscar novas verdades sobre um fato.

Santos (1999, p. 47), por sua vez, define que “a atividade intelectual

característica da pesquisa visa a construção do conhecimento”.

A pesquisa, aqui presente, enquadra-se como um estudo qualitativo porque tem

o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como seu instrumento

fundamental. Visa à compreensão ampla do fenômeno que está sendo estudado,

considerando que todos os dados da realidade são importantes e devem ser examinados

(GODOY, 1995).

Segundo Strauss e Corbin1 apud (SOUZA, 2000, p. 64), pesquisas qualitativas

são “qualquer tipo de pesquisa que chega às suas conclusões por meios distintos de

procedimentos estatísticos ou outros meios de quantificação”, podendo este tipo de

pesquisa ser utilizado para descobrir e entender o que está por trás de fenômenos sobre os

quais pouco ainda se conhece, ou para se obter novos pontos de vista sobre coisas das

quais já se conhece bastante.

Esta pesquisa é um estudo de natureza exploratória e descritiva. É exploratória,

pois se fundamenta na sua principal idéia a qual é aumentar a base de conhecimento sobre

o objeto proposto e, além disso, possibilitar o aprofundamento de trabalhos posteriores. Gil

(1999, p. 43) confirma tal pensamento quando assegura que pesquisas exploratórias têm

“como principal finalidade desenvolver, estabelecer e modificar conceitos e idéias, tendo

em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos

posteriores”. Constitui-se como descritiva porque visa também descrever características de

determinada população ou fenômeno, onde podem ser incluídas nesta, as pesquisas com

objetivo de levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população (GIL,1999).
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Em se tratando de sua tipologia, a pesquisa enquadra-se no método de

investigação do estudo de caso. De acordo com Godoy (1995):

“O estudo de caso se caracteriza como um tipo de pesquisa cujo
objeto é uma unidade que se analisa profundamente. Visa ao
exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou de
uma situação em particular” Godoy (1995, p.25).

Para Yin (2001), o estudo de caso contribui de forma inigualável para

compreensão que se tem de fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos. E,

ainda, o estudo de caso permite uma investigação para se preservar as características

holísticas e significativas dos eventos da vida real, tais como processos organizacionais e

administrativos, relações internacionais e mudanças de alguns setores.

Triviños (1992) define que o estudo de caso tem como objetivo a obtenção de

um conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada.

3.2 – DELINEAMENTO DA PESQUISA:

Segundo Yin (2001), qualquer tipo de pesquisa empírica deve ter um

delineamento de pesquisa ou research design, cuja seqüência lógica conecta as questões

propostas pela pesquisa aos dados coletados e, finalmente, às conclusões que serão

traçadas. É uma espécie de “plano de ação”, que indica qual o caminho será seguido para

se sair das questões propostas e chegar às repostas desejadas.

A revisão bibliográfica foi efetuada mediante leitura de periódicos nacionais e

internacionais, livros, visitação aos sites especializados sobre Segurança de Informações,

Política de Segurança, Treinamento de Usuários, ISO/IEC 17799, Correio Eletrônico, além

de busca de teses relativas a este assunto.

Na Internet, os seguintes principais sites visitados foram os seguintes:

Teses: www.periodicos.capes.gov.br (Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior), www.eps.ufsc.br/bancoteses (Universidade Federal de Santa

Catarina) e www.modulo.com.br (Módulo Security System);

Periódicos científicos: www.umi.com/pqdauto  (PROQUEST Information

and Learning), www.sciencedirect.com (Science Direct), www.emeraldinsight.com

(Emerald Full Text, Management Research Database) e www.ebsco.org (EBSCO Host

Research Database);

Artigos em geral: www.gocsi.com (Computer Security Institute),

www.rr.sans.org (SANS Institute), www.epolicyinstitute.com (Epolicy Institute),

www.nic.br  (Brazilian Network Information Center), www.scua.net (SCUA – Segurança e
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Gestão de TI), www.safeweb.com.br (Safe Web) e www.modulo.com.br (Módulo Security

System);

Artigos de Congressos: www.anpad.org.br  (ANPAD – Associação

Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração) e www.abepro.org.br

(Associação Brasileira de Engenharia de Produção).

3.3 – MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA:

3.3.1 – Questionário:

Primeiro instrumento escolhido para estabelecer o início da coleta de dados, o

questionário desta pesquisa foi composto de 33 perguntas, sendo 32 fechadas e a última

aberta.

Por questionário, Gil (1999) entende ser:

“A técnica de investigação composta por um número mais ou
menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas,
tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças,
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc”
Gil (1999, p. 128).

Lakatos & Marconi (1991), afirmam as seguintes vantagens na utilização dos

questionários:

Menores gastos com pessoal, pois não exige treinamento dos pesquisadores;

Anonimato das respostas;

Obtém respostas mais rápidas e mais precisas;

Há mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do

instrumento.

O questionário abrangeu três pontos, os quais procuraram atingir, pela ordem,

os três objetivos de pesquisa.

Devido à dificuldade de precisar a existência de trabalhos anteriores abordando

exatamente o tema tratado, resolveu-se elaborar as questões a partir das pesquisas

bibliográficas, seguindo por base também a ISO/IEC 17799.

Antes de aplicar o questionário no caso selecionado, foi realizado um pré-teste,

evidenciado por Gil (1999, p. 137), como sendo capaz de “evidenciar possíveis falhas na

redação do questionário, tais como: complexidade das questões, imprecisão da redação,

desnecessidade das questões, constrangimentos ao informante, exaustão, etc”.

Para Lakatos & Marconi (1996), o pré-teste deve assegurar ao questionário os

seguintes elementos:
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Fidedignidade: qualquer pessoa que o aplique obterá sempre os mesmos

resultados;

Validade: os dados recolhidos são necessários à pesquisa;

Operatividade: vocabulário acessível e significado claro.

O pré-teste, bem como o caso-piloto, foi realizado com os responsáveis pelo

setor de informática do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas e no Programa de

Engenharia de Produção, ambos ligados à Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Os levantamentos realizados indicaram a necessidade de modificar a estrutura de algumas

questões e a forma de apresentá-las aos entrevistados, a fim de melhorar o entendimento

por parte dos entrevistados. Entrevistas e observações diretas, também foram feitas dentro

destes setores. Vários problemas foram detectados nestes setores, como falta de softwares

adequados, pessoal especializado, dificuldades financeiras e operacionais. Tais questões

não foram aprofundadas, pois não era este o objetivo do trabalho. A escolha da UFRN

como caso-piloto deveu-se ao fato da pesquisadora possuir maior acesso às pessoas

entrevistadas e também por se tratar de uma instituição com a mesma área de atuação do

caso principal.

3.3.2 – Entrevista:

As entrevistas foram realizadas na própria instituição e a receptividade sempre

foi a melhor possível. O tempo médio de duração de cada entrevista foi de 20 minutos.

Dentro do estudo de caso, verificou-se a necessidade de entrevistar também o responsável

pelo gerenciamento da rede, a fim de que este informasse alguns aspectos técnicos

relacionados ao foco do trabalho. Os objetivos das entrevistas foram esclarecer, aprofundar

e confirmar dados fornecidos nas respostas ao questionário e obter maiores subsídios para

a investigação do tema.

Para Richardson (1989), a entrevista é uma técnica importante, pois permite o

desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas. Lakatos & Marconi (1991)

confirmam esta situação, afirmando que a entrevista é um encontro entre pessoas, realizado

com o objetivo de que uma delas obtenha informações sobre determinado assunto,

mediante uma conversação de natureza profissional.

Neste trabalho, as entrevistas foram realizadas de uma forma semi-estruturada,

operacionalizadas através de um roteiro composto de perguntas abertas, as quais foram

previamente elaboradas, mas havendo também a liberdade de desenvolver outras questões
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consideradas importantes ao estudo. Além disso, foi dada aos entrevistados a possibilidade

de falarem abertamente sobre o tema, sempre que estes achavam necessário.

Triviños (1992) privilegia este tipo de entrevista, afirmando que esta ao mesmo

tempo em que valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis

para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a

investigação.

Na seção de anexos está o questionário e os roteiros utilizados em todas as

entrevistas. Essas entrevistas, em sua maioria, foram gravadas e posteriormente transcritas,

servindo como base para a elaboração do relatório do caso.

3.3.3 – Observação:

Lakatos & Marconi (1996) consideram a observação uma técnica de coleta,

onde se utilizam os sentidos para a obtenção de certos aspectos da realidade. Não consiste

apenas em ver e ouvir, mas em examinar fatos ou fenômenos os quais se desejam estudar.

Para Godoy (1995), a observação possui um papel essencial no estudo de caso, pois é

através dela que se aprende sobre aparência, eventos e/ou comportamentos.

Gil (1999) complementa como principal vantagem da observação, a percepção

dos fatos diretamente, sem qualquer intermediação. No entanto, ele ainda expõe que a

observação pode provocar alterações no comportamento dos observados, prejudicando a

espontaneidade dos mesmos.

3.4 – DELIMITAÇÃO DO CASO:

Foram escolhidas, como foco da pesquisa, primeiramente, instituições

responsáveis pela gestão do conhecimento que possuíssem nível superior de ensino, pelo

fato de acreditar-se serem estas mais propícias à aceitação do estudo. Através de uma

consulta aos websites destas organizações, ao todo três, foi tentado um pré-contato, através

de e-mail, com os responsáveis pelo setor de tecnologia da informação dessas instituições.

Somente a mencionada organização respondeu a este pré-contato, sendo constatada uma

grande facilidade de contato e aceitabilidade por parte desta, tornando-a então, a escolhida

como o estudo de caso final. Por motivos de privacidade, os nomes dos entrevistados

foram mantidos em sigilo. O nome da instituição é divulgado, aqui, com a devida

autorização de seus responsáveis.

A amostra definida para este trabalho foi composta de vinte e quatro usuários,

além da gerente responsável pelo departamento de informática da instituição, sendo estes

escolhidos pelo critério de acessibilidade e disponibilidade. As entrevistas foram realizadas
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de acordo com horário de cada um. Dos vinte e quatro entrevistados, três eram

funcionários e vinte e um, alunos regulares dos cursos de graduação. Um dos funcionários

exerce a função de professor e coordenador de curso, enquanto os outros dois fazem parte

do corpo administrativo. Durante a abordagem, foram esclarecidos previamente os motivos

da pesquisa e como seria realizada a entrevista. Alguns dos alunos entrevistados (cinco)

não se sentiram à vontade para gravar o encontro, no entanto, todos responderam às

perguntas feitas. Ressalte-se que por usuário, é entendido aquele membro da instituição

que possui acesso tanto à rede, quanto à conta de correio eletrônico da FARN.

3.5 – PROCEDIMENTOS PARA COLETA DOS DADOS:

De acordo com Yin (2001), seis fontes de evidência podem ser utilizadas para a

coleta de dados em um estudo de caso: documentação, registros de arquivos, entrevistas

(abertas e fechadas), observação direta, observação participante e artefatos físicos.

Os dados foram coletados, por meio de questionário, entrevistas e observações

diretas que possibilitaram a obtenção das informações necessárias ao desenvolvimento do

estudo. Alguns documentos foram apresentados pela instituição para ilustrar melhor a

situação desta (relatório de investimentos em informática e relatório sobre a situação da

estrutura tecnológica), sendo que estes não puderam ser colocados no trabalho. Visitas ao

seu website completaram a pesquisa.

Esta pesquisa foi desenvolvida em duas etapas. Primeiramente, foi aplicado

com a gerente de informática, um questionário para a resposta de alguns itens-chave, os

quais posteriormente serviram para embasar as entrevistas subseqüentes. O questionário

também foi escolhido para se ter uma visão geral da situação atual na qual se encontra a

instituição, além de ser uma tentativa de estabelecer e formalizar o contato inicial com a

gerente feito anteriormente através do e-mail. As perguntas foram estruturadas da seguinte

maneira:

Oito questões, procurando saber a situação real da instituição e a opinião da

gerente sobre métodos de segurança da informação para o correio

eletrônico;

Treze questões baseadas nos tópicos descritos no capítulo 2 sobre a

ISO/IEC 17799;

Doze questões relativas à estrutura tecnológica da instituição e à

qualificação e experiência profissional da gerente.

Após este primeiro contato, foram realizadas outras cinco entrevistas semi-
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estruturadas com a mesma gerente e uma entrevista semi-estruturada com outras vinte e

quatro pessoas, membros da organização, já mencionados anteriormente. A todos foi

explicado no que consistia a pesquisa. Tais entrevistas foram feitas no período de

funcionamento da instituição, ou seja, à tarde e/ou à noite, de acordo com a disponibilidade

de cada entrevistado. Em todos os casos, o acesso foi satisfatório. Com base nos roteiros (

Anexos) previamente elaborados, foi possível coletarem-se os dados.

Observações diretas também fizeram parte do estudo. A realização do trabalho

de campo concentrou-se no período de novembro a dezembro de 2002 e fevereiro,

março, julho e outubro de 2003, em um total de onze visitas, com a existência de

intervalos ocorridos no período de festas natalinas, férias acadêmicas, carnaval e período

de matrículas de novos alunos, o que retardou um pouco o trabalho, porém sem oferecer

maiores prejuízos. Outros contatos, durante este período, foram mantidos também via

correio eletrônico e telefone. Em função dos intervalos ocorridos entre as visitas, os dados

foram freqüentemente atualizados, recapitulando-se os principais pontos, sempre que um

novo encontro era iniciado, a fim de manterem-se idôneas e validadas todas as respostas.

3.6 – LIMITAÇÕES DA PESQUISA:

Segundo Yin (2001), muitas vezes o método do estudo de caso tem sido

considerado como deficiente pelos pesquisadores sociais, pois os resultados obtidos por

esse método não podem ser generalizados. Segundo o autor, os fatos científicos são

normalmente baseados em vários experimentos, que replicam o mesmo fenômeno sob

diferentes condições. A mesma lógica pode ser aplicada aos estudos de caso (a replicação

analítica e a replicação teórica), e estes, como os experimentos, são generalizáveis para

proposições teóricas e não para populações ou universos. De acordo com ele, “nesse

aspecto, um caso não representa uma amostra e o objetivo do pesquisador é o de expandir

e generalizar teorias (generalização analítica) e não enumerar freqüências (generalização

estatística)”. Outro problema apontado quanto ao uso de um estudo de caso é a questão do

rigor empregado na pesquisa e da influência do pesquisador nos resultados (validade

interna). Precauções foram tomadas e podem ser sintetizadas em:

Uso de roteiros para orientar as entrevistas;

A própria pesquisadora realizou todas as entrevistas, transcrições das fitas

gravadas e a redação da análise do caso;

O uso de mais de uma fonte de evidência, dentro do possível, para confirmar ou

complementar as informações obtidas nas entrevistas.
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Algumas limitações ocorreram, impedindo a realização plena do trabalho:

Apesar do cuidado da pesquisadora em entrevistar tanto a gerência de

informática, quanto os usuários do sistema, é necessário reconhecer que os

resultados são parciais e não englobam toda a complexidade do fenômeno

estudado, pois não foi conseguido um número maior de entrevistados;

Houve alguma demora em receber determinadas informações, especialmente

quando estas foram solicitadas sem o contato pessoal direto;

Algumas visitas demoraram a ocorrer por incompatibilidade na agenda dos

entrevistados, especialmente da gerente;

Não havia dados documentais suficientes e outros não foram conseguidos.

Com base no modelo de pesquisa proposto e analisando as dimensões

especificadas, direcionadas pela metodologia acima explicada, inicia-se a análise do caso

propriamente dito.

1 STRAUSS, Anselm, CORBIN, Juliet. Basics of qualitative research. London: Sage Publications. 1990.
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Capítulo 4

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO ESTUDO DE CASO

No presente capítulo serão apresentadas as informações obtidas por meio do

questionário, das entrevistas e das observações realizadas junto à instituição pesquisada,

com a finalidade de atender aos objetivos previamente estabelecidos.

4.1 – BREVE CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE:

A Faculdade Natalense para o Desenvolvimento do Rio Grande do Norte -

FARN foi criada no dia 28 de abril de 1997 pela Liga de Ensino do Rio Grande do Norte

(sociedade civil de direito público, sem fins lucrativos), autorizada pelo MEC em 24 de

dezembro de 1998 e iniciando suas atividades em 18 de janeiro de 1999, oferecendo quatro

cursos e contando, atualmente, com os seguintes cursos autorizados, funcionando somente

no período noturno: Administração, Administração com habilitação em Marketing,

Bacharelado em Sistemas de Informação, Ciências Contábeis,  Direito, Licenciatura em

Computação e os cursos de especialização em Controladoria e Design Estratégico.

A Liga de Ensino do Rio Grande do Norte mantém atualmente, além da FARN,

os ensinos fundamental e médio, através das seguintes instituições: Escola Doméstica de

Natal, criada no dia 1º de setembro de 1914 e Complexo Educacional Henrique

Castriciano, criado em março de 1987. Para facilitar o relato do caso, a instituição será

citada pelas suas iniciais – FARN.

A área de Tecnologia de Informação ou CPD (Central de Processamento de

Dados), como é designado pela instituição, é  subordinada diretamente à Direção Geral.

Segundo dados fornecidos, a FARN conta com cerca de 100 funcionários,

incluindo-se aí os professores, e aproximadamente 1.400 alunos.

4.2 – A ÁREA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO:

4.2.1 – Alguns dados técnicos da rede da organização:

Em resposta às questões contidas no roteiro nº 01 (Anexos) são descritos os

dados gerais sobre a estrutura de TI da unidade, inclusive sobre o e-mail fornecido pela

instituição. Vale ressaltar que não foram expostos aqui, dados mais específicos sobre as

configurações da rede, em especial dos servidores, por questões de privacidade e

segurança.
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A gerência da área é feita por uma analista de sistemas, graduada pela

Universidade Potiguar, em Processamento de Dados, que ocupa o cargo há cinco anos, ou

seja, desde a fundação da FARN. O restante da equipe deste departamento possui ainda

nove pessoas, assim distribuídas: um administrador de redes, responsável pelo

gerenciamento, manutenção e segurança da rede, além do suporte ao usuário via e-mail,

dois técnicos para manutenção dos computadores, quatro estagiários e dois monitores,

estes últimos alunos da própria instituição, designados para os laboratórios.

A Central de Processamento de Dados (CPD) localiza-se no prédio da

biblioteca em uma sala isolada, onde acontece o gerenciamento de toda a rede, tanto da

FARN, quanto do segmento que abrange as Escolas Doméstica e Henrique Castriciano.

Neste estudo, todo o enfoque será dado apenas ao segmento que abrange a FARN.

Na sala localizam-se os 05 servidores responsáveis pela manutenção da rede. Lá

também se encontram outros equipamentos como no-breaks, switches e roteadores. Todos

estes equipamentos funcionam 24 horas por dia. O acesso a este recinto é liberado somente

à gerente responsável e ao administrador da rede. A FARN possui um sistema interno de

TV para monitorar somente a biblioteca, mas este sistema alcança também a entrada da

sala onde estão estes servidores. Ilustrações dos servidores encontram-se nos anexos.

Quanto a sua configuração (tipos de softwares, versões, etc), eles estão assim dispostos:

a) Servidor Web/Email – gerencia o acesso à Internet e o serviço de correio

eletrônico. Composto basicamente por: Processador Pentium III – 900MHz, com 256 MB

de memória, Disco Rígido de 40 GB, Drive de CD-Rom 56x, Placa de Rede 10/100 Mbs e

com os seguintes softwares instalados: Norton Antivírus 2003, Sistema Operacional Linux

e MySQL;

b) Servidor Firewall (POPO) – Configurado para gerenciar o firewall e o

proxy. Composto basicamente por: Processador Pentium II – 400MHz, com 256 MB de

memória, Disco Rígido de 08 GB, Drive de CD-Rom 48x, Placa de Rede 10/100 MBits e

com os seguintes softwares instalados: Norton Antivírus 2003, Sistema Operacional Linux

Squid e IPtables;

c) Servidor de domínio da Rede Administrativa (ADM) – Configurado para

gerenciar a rede de computadores utilizados por funcionários e professores. Composto

basicamente por: Processador Pentium III – 700MHZ, com 512 MB de RAM, Disco

Rígido de 40 GB, Drive de CD-Rom 52x, Placa de Rede 10/100 MBits e com os seguintes

softwares instalados: Sistema Operacional Windows 2000, MS SQL Server, Norton

Antivírus 2003;
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d) Servidor de domínio da Rede Acadêmica (S-LAB) - Configurado para

gerenciar a rede de computadores utilizados pelos alunos. Composto basicamente por:

Pentium III – 700MHz, com 384 MB de memória, Disco Rígido de 30 GB, Drive de CD-

Rom 52x, Placa de Rede 10/100 MBits e com os seguintes softwares instalados: Sistema

Operacional Windows 2000, MS SQL Server 2000 e Norton Antivírus 2003;

e) Servidor IDS - Configurado para a análise de tráfego e para verificação de

ataques contra a rede. Composto basicamente por: Processador Pentium II – 700MHz, com

256 MB de RAM, 01 disco rígido de 20 GB, Drive de CD-Rom 52x, Placa de Rede 10/100

MBits e com Sistema Operacional Linux.

Existe um link dedicado com uma velocidade de conexão 512 Kbps. Os pontos

de rede distribuem-se em 163 máquinas distribuídas pela FARN, todas com acesso à

Internet. A estrutura computacional para os alunos conta com 03 laboratórios de

informática, funcionando de segunda a sábado e assim disposta:

a) Laboratório 01 - 35 computadores, contendo as seguintes configurações

básicas: Processadores Pentium II – 266Mhz e Pentium III – 500MHz,  Discos rígidos

variando entre 4 e 20 GB, 128 de RAM, Placa de Rede 10/100 Mbs, Sistemas Operacionais

Windows 2000 e Linux, Microsoft Office 2000 e Norton Antivírus 2003;

b) Laboratório 02 - 35 computadores, contendo as seguintes configurações

básicas: Processadores Pentium III – 750Mhz, Pentium III – 950Mhz e Athlon XP 1.1 e

1.4GHz,  Discos rígidos variando entre 20 e 40 GB, 128 de RAM, Placa de Rede 10/100

Mbs, Sistemas Operacionais Windows 2000 e Linux, Microsoft Office 2000 e Norton

Antivírus 2003;

c) Laboratório 03 - 22 computadores, contendo as seguintes configurações

básicas: Processadores Pentium II 266MHz e K6 II – 500MHz,  Discos rígidos variando

entre 4 e 10 GB, 128 de RAM, Placa de Rede 10/100 Mbs, Sistema Operacional Windows

2000, Microsoft Office 2000 e Norton Antivírus 2003.

Dados complementares sobre os laboratórios e respectivas ilustrações se

encontram nos anexos.

No que diz respeito aos computadores dispostos no restante da instituição,

disponibilizados aos funcionários e professores, não foram fornecidas informações

detalhadas a respeito, contudo foi relatado que as configurações das máquinas são

similares às máquinas dos laboratórios, inclusive enfatizando-se que todas as máquinas

possuem antivírus atualizado.
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Também se procurou verificar a divisão por setores das máquinas instaladas,

contudo estes dados não foram obtidos.

O que foi obtido como resposta às questões sobre esse ponto é que o

administrador da rede é o responsável pela configuração e gerenciamento dos programas,

bem como sua atualização e manutenção, inclusive sob o aspecto da segurança. Alguns dos

softwares instalados nos servidores, além do antivírus já mencionado são: IPtables1,

Snort2, PortScanner3 e o Squid4. O software antivírus é atualizado quase toda semana, de

acordo com as bases disponibilizadas pelo fabricante. Foi escolhido mediante pesquisa

feita pelo administrador da rede e pela gerente. A pesquisa teve como base o preço e

recursos oferecidos.

Todas as cópias de programas utilizadas nas máquinas da instituição, à exceção

dos softwares livres, são licenciadas pelos respectivos fabricantes. Foi observado que estes

pacotes de softwares ficam localizados em um armário na sala da gerência. O documento

da licença do antivírus foi disponibilizado e encontra-se nos anexos.

O programa de e-mail utilizado é Squirrel Mail, de acesso livre. O

administrador informou tê-lo escolhido pelo fato de já possuir conhecimento prévio sobre

como utilizá-lo. A quantidade de contas, classificadas por tipo de usuário, não foi

fornecida, embora uma solicitação prévia desses dados tivesse sido feita. A única

informação conseguida a respeito, foi que, atualmente, existem cerca de 500 (quinhentas)

contas ativas de correio eletrônico.

O backup operacionalizado em todos os servidores é feito periodicamente.

Entretanto, este procedimento é feito dentro da própria sala onde estes ficam localizados,

usando-se um dos servidores. Detalhes maiores não puderam ser comentados, a pedido do

administrador do sistema. Vale ressaltar a resposta da gerente sobre o assunto,

mencionando a indagação catorze do questionário respondido pela mesma, quando do

primeiro encontro. Ela deveria assinalar as três principais:

[ x ] Software antivírus;

[ x ] Monitoramento eletrônico;

[ x ] Firewall.

Infere-se com isso, a preocupação acentuada com métodos lógicos para

proteção das informações, uma vez que não foi mencionada a segunda opção a qual tratava

do treinamento dos usuários, como forma de manter a segurança das informações. Tal

concepção ainda se mantém confirmada, em face da 9ª pesquisa sobre segurança da
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informação da empresa Módulo (2003) a qual aponta como duas das principais medidas de

segurança, o antivírus (90%) e o firewall (75,5%). Detalhes, ver apêndice.

As próximas questões do roteiro foram apostas no próximo item, a fim de

possibilitar um melhor detalhamento e esclarecimento dos fatos narrados pelos

entrevistados. Os dados foram fornecidos pelo administrador da rede, a pedido da gerente.

4.2.2 – O correio eletrônico da organização:

É conveniente explicar que foi possível a criação de uma conta temporária para

a pesquisadora, o que tornou possível ampliar o conhecimento sobre o assunto estudado e

compreender melhor as respostas às perguntas do questionário e dos roteiros (Anexos)

aplicados com a gerente de informática.

O acesso à conta temporária se deu através de uma solicitação feita pela gerente

de informática ao administrador da rede. Telas ilustrativas desta conta estão nos anexos.

Como apontado pela gerente, no questionário, a FARN fornece contas de

correio eletrônico para todos os alunos, funcionários administrativos e professores. Estas

contas são criadas da seguinte forma: para professores e funcionários, as contas são

fornecidas após a entrada na instituição e são criadas pelo próprio administrador do sistema

mediante o recebimento de documentação pessoal atualizada, enviada pelo departamento

de informática, depois de regularizada a contratação do novo membro. Já os estudantes que

ingressam na instituição, logo após a regularização de sua matrícula, podem criar sua

própria conta através do website da FARN. A única restrição é que isto somente poderá ser

feito em uma máquina instalada e conectada diretamente à rede da organização. A tela

seguinte ilustra tal afirmação:
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A seguir, mostrar-se-á, de modo sucinto, como proceder a uma criação de e-

mail dentro do sistema.

Uma vez conectados à Internet, os alunos têm acesso, através do endereço

http://www.farn.br, a seguinte página:

Entrando na opção “cadastre seu e-mail”, no menu à esquerda da página acima,

os usuários entrarão em uma outra página onde deverão inserir seu “login” e sua matrícula.

Ocorrido o processo de validação positiva dos dados inseridos, o aluno terá a seguinte

mensagem:

Aviso ao usuário, identificando a criação da conta de correio eletrônico.

       Caro Sr(a) usuário,

             Por meio desta informamos que cada aluno tem direito a 4 MB  de área para
gravação de  sua caixa de mensagens. Teremos listas de discussões pré-estabelecidas
pela direção e coordenações da FARN, onde serão tratados assuntos relacionados a
informativos da Instituição, assim como das diversas disciplinas de cada curso. Ao criar
sua conta estará inscrito automaticamente nestas listas.
                Em eventuais problemas com suas contas de e-mail, entre  em contato com o
administrador da rede na sala de Pesquisa, vizinha à Biblioteca, ou envie e-mail para
administrador@farn.br.
                A FARN deseja-lhe sucesso, e espera que o empenho em oferecer-lhe as
melhores condições para desenvolvimento acadêmico seja revertido em um bom
aproveitamento.

                   A Direção.
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É importante salientar que caso o usuário não consiga efetuar o processo de

autenticação corretamente ou alguém não autorizado tente entrar no sistema, a mensagem

que aparecerá na tela será a seguinte:

O sistema também possui uma mensagem avisando quando existem tentativas

inadequadas de acesso ao correio eletrônico, ilustrada a seguir:

Aviso ao usuário, identificando erro de acesso à conta de correio eletrônico

Squirrel Mail versão 1.4.0
Pela Equipe de Desenvolvimento Squirrel Mail

ERRO!

Usuário desconhecido ou senha incorreta.

Caro aluno, se o número de tentativas para acessar seu e-mail foi superior a 2 e não
houve êxito, então você teve sua senha alterada para estabelecermos uma política de
maior segurança. Sua nova senha é o seu no. de identidade sem os zeros iniciais.
EX.: Se a sua identidade é 00123456 a senha é 123456. Para alterar sua senha
acesse a página www.farn.br/chpasswd e digite uma nova senha com no mínimo 8
caracteres, sendo eles formados por letras e números. Caso necessite de maiores
esclarecimentos entre em contato com o administrador do sistema sysadm@farn.br.

Grato pela compreensão.

Ir para a página de login

Uma vez criada a conta de correio eletrônico, os usuários podem usufruí-la 24

horas por dia. Seu acesso pode ser feito agora, a partir de qualquer computador localizado
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dentro ou fora da rede interna, sempre através da página inicial da instituição, a qual

direcionará o usuário posteriormente para a seguinte página:

Caso o usuário resolva mudar de senha, eventualmente, será dada esta opção

através da seguinte tela:

Alguns recursos do e-mail são ilustrados nas principais telas de apresentação

exibidas nos anexos.

Embora não se tenha criado pessoalmente a conta de e-mail fornecida para

trabalhar, pode-se verificar a sua facilidade de criação, pois os passos pré-determinados

para isto, estão bem explícitos no site.

O suporte e manutenção destas contas são feitos pelo próprio administrador da

rede. O primeiro acontece através de um contato enviado pelo próprio usuário, através de
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seu e-mail, ou quando não é possível, acontece um contato pessoal entre ambos. A

manutenção das contas é preventiva, ou seja, feita periodicamente pelo administrador. Ele

afirmou que isto é previamente avisado aos usuários, pelo e-mail, exceto nos casos

imprevistos. Os mecanismos de segurança utilizados para o e-mail são basicamente os

citados anteriormente.

A criação do site da FARN é de responsabilidade de uma equipe composta de

alunos-bolsistas os quais possuem como pré-requisito para ingresso nesta tarefa, o curso de

webdesigner a fim de poderem compor tal grupo durante determinado período.

Explicado o procedimento de acesso ao correio eletrônico da FARN, pretende-

se responder agora, as questões relacionadas ao questionário e aos roteiros seguintes,

direcionados aos objetivos de pesquisa. Em relação ao questionário, serão destacados os

itens que não foram respondidos e outros serão abordados oportunamente pois foram

objetos discutidos nas entrevistas.

4.3 - AS FINALIDADES DO CORREIO ELETRÔNICO E SUA

UTILIZAÇÃO DENTRO DA ORGANIZAÇÃO:

Como já referendado, existem cerca de 500 contas ativas de correio eletrônico,

ou seja aproximadamente 28% dos usuários da instituição, o que mostra ainda um índice

pequeno no que diz respeito à utilização do e-mail fornecido pela faculdade. Verifica-se,

por estes dados, um sub aproveitamento desta ferramenta, o qual contrapõe-se, com um

estudo realizado pelo Georgia Institute Technology, onde 98% dos internautas acessam o

e-mail, enquanto 83% utilizam as ferramentas de busca. Esta desproporção também se dá

pelo fato dos alunos serem em maior número na FARN, embora não se tenha conseguido

obter o número destes que possuem contas de correio. Já os funcionários e professores

entrevistados afirmaram utilizar a conta fornecida pela instituição, especialmente se

estiverem dentro da mesma, até porque, no caso dos funcionários, é obrigatória a utilização

do e-mail para desempenhar as atividades profissionais, não sendo porém, proibido a

consulta às eventuais contas externas que eles por acaso tenham.

A quinta pergunta, de múltipla escolha, a entrevistada assinalou como

principais, as três finalidades em destaque:

[ 1 ] Comunicação entre departamentos;

[ 2 ] Envio e recebimento de documentos (ofícios, relatórios, memorandos,

etc.);
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[ 3 ] Comunicação externa com terceiros (fornecedores, organizações

terceirizadas, outras unidades, etc).

Quando questionada sobre a ordem de importância que tais finalidades

deveriam ter dentro da organização, ela opinou da seguinte forma:

[ 2 ] Comunicação entre departamentos;

[ 3 ] Envio e recebimento de documentos (ofícios, relatórios, memorandos,

etc);

[ 1 ] Comunicação externa com terceiros (fornecedores, organizações

terceirizadas, outras unidades, etc).

Ainda abordando a opinião da entrevistada sobre o correio eletrônico, a questão

dezesseis continha algumas colocações sobre o assunto, o qual se pode ver abaixo:

Pode-se observar nesta colocação que existe visão e atitude pró-ativas em

utilizar-se o e-mail como fonte de comunicação entre as pessoas na FARN, incluindo-se aí,

o envio e recebimento de documentos organizacionais, mesmo sendo pouca a quantidade

de contas ativas na instituição. Tal concepção se identifica com a idéia de Muhl (2003)

quando este afirma que a ampliação do uso do e-mail transformou a maneira como os

negócios vêm sendo conduzidos.

As respostas do questionário foram aprofundadas posteriormente, quando da

realização das entrevistas baseadas no roteiro nº 02 (Anexos), onde a gerente comentou

cada pergunta como se vê adiante.

Segundo a entrevistada, o correio eletrônico tem como principal finalidade

agilizar o desempenho profissional das pessoas, o que inclusive vem ocorrendo

gradativamente dentro da FARN. Como ela própria afirma: “acredito que agiliza demais a

comunicação por causa da rapidez no acesso à afirmação. (...) Aqui na FARN, utilizamos

bastante”.  Ela ainda complementa: “toda comunicação entre os setores é feita através do

e-mail”. Em uma entrevista posterior, a gerente apontou como grande vantagem da

utilização do correio eletrônico na instituição, a redução de despesas com transporte,

telefone e postagem. A troca de conhecimento entre as pessoas também foi apontada.

Estas colocações da entrevistada são corroboradas pelo trabalho de Russell

(2001), onde um de seus entrevistados afirma gastar 10 segundos para entregar algo que

antes demorava dias ou até semanas. Ele também apontou ser o e-mail muito mais barato

do que os serviços tradicionais serviços de entrega.

A gerente ressaltou ainda em relação aos funcionários, ela, pessoalmente,

procura sempre estar em fornecendo um contínuo incentivo a utilizarem o correio
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eletrônico, particularmente aos funcionários novos, inclusive mostrando como se utilizar.

Em suas palavras: “quando chega um funcionário novo, sento com ele e explico...”.

Ainda em relação a opinião da gerente sobre o correio eletrônico, foram

colocadas no questionário algumas citações baseadas em uma escala com níveis de opinião

variando entre 1 a 5, a qual objetivava possibilitar à entrevistada optar desde o concordar

totalmente (CT), até discordar totalmente (DT). As respostas se vêem abaixo (ver

anexos, para detalhes):

(DT) O uso do correio eletrônico não agiliza a comunicação entre

departamentos/setores da organização;

(C) O correio eletrônico deve ser acessível para todos os usuários sem

orientação sobre a segurança;

(CT) A utilização do correio eletrônico facilita a disseminação da

informação.

Diante destes comentários, infere-se uma visão positiva com o uso efetivo do e-

mail dentro da instituição, bem como a consciência de sua importância para as tarefas

organizacionais. Tal pensamento é confirmado por Pimenta (2001), quando este defende

ser o correio eletrônico um processo de comunicação com alto poder construtivo,

responsável por encurtar distâncias e facilitar a interação entre as pessoas. Já o último

comentário da gerente é corroborado por Farias (1992), quando este afirma que um dos

fatores que impulsionam as empresas a treinarem seus funcionários é a existência de novos

empregados que devem estar preparados para suas responsabilidades. Contudo, é essencial

frisar que o fato da entrevistada pessoalmente realizar a orientação dos novos membros

pode ser prejudicial, pois mascara a necessidade efetiva de se elaborar um programa de

treinamento devidamente preparado para estas pessoas, além de consumir um tempo

precioso, o qual poderia estar sendo usado para outras tarefas inerentes ao cargo que ela

ocupa. Logicamente, não se exclui a importância de sua participação nesse programa.

Nas entrevistas realizadas com os usuários, funcionários e alunos,

respectivamente, estes confirmaram ser o e-mail extremamente importante para sua vida

pessoal, profissional e acadêmica. A troca de mensagens foi citada por todos como

principal finalidade para o e-mail. Os funcionários, quando entrevistados, responderam o

que segue.

Todos afirmaram terem recebido sua conta através do administrador da rede e

somente quando efetivado seu contrato na FARN. No entanto, os três confirmaram nunca

terem recebido qualquer orientação formal ou não sobre como utilizar o correio eletrônico,
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bem como nenhuma orientação específica sobre segurança foi dada. Mas todos se

interessaram em receber alguma orientação, embora não tenham sabido dizer exatamente o

por quê. Apenas o terceiro entrevistado, que gerencia uma conta de muita movimentação,

segundo ele, demonstrou grande preocupação com isso, pois em suas palavras, “gostaria

de sentir-me mais seguro quando abro minhas mensagens, já que recebo muitas”.

Todas estas afirmações reafirmam a importância do e-mail na vida das pessoas

especialmente no âmbito profissional.

4.4 – AS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA O CORREIO

ELETRÔNICO:

As questões seguintes abordam os tipos de procedimentos adotados pela FARN

para segurança de suas mensagens eletrônicas. As questões acima da linha colocam a

realidade e as abaixo da linha, procuram investigar o conceito da entrevistada sobre o tema.

[    ] Não considero nenhuma técnica importante

[    ] Sistema de criptografia

[    ] Assinatura digital

[    ] Programas de treinamento para usuários

[ 2 ] Software antivírus

[    ] Monitoramento eletrônico

[ 1 ] Firewall

[ 3 ] Outro: (monitoramos páginas e salas de bate-papo)

[    ] Não considero nenhuma técnica importante

[    ] Sistema de criptografia

[    ] Assinatura digital

[ 2 ] Programas de treinamento para usuários

[ 3 ] Software antivírus

[    ] Monitoramento eletrônico

[ 1 ] Firewall

[    ] Outro: ________________________

As alternativas em destaque (setas) mostram ainda a existência na instituição de

aspectos mais técnicos como medidas de segurança da informação para o e-mail, contudo

isto já muda pelo menos no que diz respeito à intenção da entrevistada em considerar o

treinamento das pessoas também importante. Essa opinião é corroborada por Nosworthy
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(2000), quando aponta que a segurança da informação não é uma questão somente técnica

e nem todas as respostas concentram-se no departamento de tecnologia.

Na primeira entrevista com a gerente de informática, esta demonstrou grande

preocupação com as questões de segurança dentro da instituição. As respostas ao

questionário mostraram uma tendência em se propor uma política de segurança adequada à

realidade do órgão e fazer com que esta política surtisse os efeitos necessários.

Todos os outros contatos com a mesma gerente, feitos através de entrevistas

orientadas por um roteiro previamente elaborado, demonstraram a tendência no que diz

respeito à por em prática tais procedimentos de segurança e a importância dada ao assunto.

A mesma gerente afirmou em suas entrevistas que realiza freqüentemente pesquisas sobre

o assunto em livros e revistas, mas principalmente em websites na Internet. Como

exemplos ela citou o portal da empresa Módulo e revista Infoexame. Ela demonstrou

conhecer, inclusive, a existência de uma norma ISO para segurança da informação, embora

no momento da primeira entrevista não tenha sabido informar qual o número específico da

mencionada norma. Somente em outro momento, durante o segundo contato, foi dada esta

informação pela entrevistada.

As dificuldades, troca de idéias sobre assuntos diversos e especificamente sobre

questões de segurança, são expostas através de uma das duas listas de discussão5 criadas

por ela própria, a fim de facilitar o apoio aos funcionários no dia-a-dia. Nesta lista de

discussão também são colocadas orientações sobre como utilizar o e-mail e os recursos da

rede de forma correta e segura. Estes também recebem mensagens de orientação no próprio

e-mail. Quanto aos alunos, ainda não existe uma sistematização no que diz respeito à

orientação, a não ser a mensagem que eles recebem quando criam uma conta de e-mail ou

quando precisam de algum tipo de apoio do suporte dado pela administração da rede.

Antes de abordar a percepção dos outros entrevistados, iniciou-se a conversa

perguntando sobre questões gerais de uso do e-mail. Os funcionários da FARN relataram

ter recebido o e-mail assim que entraram na instituição, utilizando-o com freqüência para

tarefas diárias. Um dos entrevistados gerencia duas contas de e-mail. Isto se deve ao fato

dela ser coordenadora de um dos cursos de graduação, além de ser professora. A utilização

do e-mail é feita constantemente por ela, principalmente como forma de comunicação com

colegas professores e alunos do curso que coordena, sem maiores problemas, a não ser por

um. Em ambas as contas, a entrevistada notou, há algum tempo, a existência de um

problema operacional que estava atrapalhando suas tarefas. A dificuldade de fazer

downloads através das contas, ou seja, a opção de baixar e salvar arquivos que recebia em
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anexo pelo e-mail, apresentava problemas. Quando ela tentava realizar esta operação, não

obtinha sucesso. Em suas próprias palavras: “Não estou conseguindo salvar meus

arquivos”. Entretanto, comunicou tal acontecimento ao responsável pelo suporte – neste

caso, o administrador da rede – e recebeu um aviso de que estava sendo buscada uma

solução para tal fato.

A mesma professora disse possuir outra conta pessoal de e-mail, mas a utiliza

apenas para comunicações particulares, não colocando assuntos de trabalho nesta conta.

Quando questionada sobre o fato de receber e-mails não solicitados em sua caixa de

mensagens, ela afirmou que recebe em todas as contas, mas nunca envia e só abre se for de

alguém muito próximo a ela e que esta mensagem não possua conteúdo ofensivo, pois em

suas palavras: “Eu detesto isso. Nem abro, a não ser que conheço a pessoa e sei que pode

ser algo engraçado ou interessante e somente quando tenho tempo”. Em relação à

utilização dos recursos que a conta possui, ela afirmou não conhecer todos por falta de

conhecimento sobre como utilizá-los, inclusive informando que nunca se interessou em

aprofundar tais conhecimentos, classificando isto como uma limitação própria. A

entrevistada afirmou, por fim, que ninguém do departamento de informática nunca a

procurou para saber se estava tendo alguma dificuldade na utilização das contas, nem para

oferecer qualquer tipo de orientação com relação à segurança destas mencionadas contas.

O segundo funcionário entrevistado, por sua vez, possuidor de uma das contas

com maior tráfego da FARN - o usuário recebe cerca de 90 de e-mails por dia – relatou não

ter maiores problemas com sua conta, nem dificuldades em utilizá-la, função que já

desempenha desde que ingressou na FARN. Relatou, porém, que a única limitação na

operação de sua conta é o fato de receber excessivamente e-mails não solicitados e/ou

desconhecidos dentro de sua caixa de mensagens. “Passo cerca de 15 a 20 minutos por

dia, apagando mensagens que não sei de quem são”, comenta. Esta realidade que o

entrevistado enfrenta, está ilustrada em uma pesquisa feita pela Insight Express, apontando

que entre os norte-americanos que utilizam o correio eletrônico no trabalho, 45%

admitiram produzir mais se recebessem menos spam. Outra pesquisa, feita pelo Gartner

Group e Ferris Research, revela uma perda anual de mais de US$ 1 bilhão pelas empresas

norte-americanas (dados disponibilizados no portal Terra - 2003). No Brasil, a publicação

no site Secforum, em 13/12/2003, divulga que o país já é responsável por 4,9% do tráfego

de mundial de spam, ficando atrás dos Estados Unidos, China e Reino Unido.

Quanto à segurança do correio eletrônico, o entrevistado afirmou não receber

orientações sobre isso, mas já pesquisou algumas coisas na Internet sobre o assunto.
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Costuma utilizar o e-mail para quase 100% de suas comunicações diárias, especialmente

no trabalho. A troca de documentos e avisos é a principal função. O entrevistado afirmou,

inclusive, que já gerenciou um congresso inteiro somente por e-mail, não entrando em

detalhes sobre o assunto.

A terceira funcionária entrevista informou que quase não usa sua conta de e-

mail, afirmando que às vezes até esquece a senha desta conta e geralmente precisa de ajuda

para esvaziar sua caixa de mensagens. Prefere utilizar a conta de e-mail gratuita que possui

e a utiliza para diversos fins. Ela também relatou que não costuma se comunicar com

outros colegas através do correio eletrônico, apesar de não ter “nada contra o e-mail”,

como mesmo afirmou. Quando perguntado se já recebeu orientações da instituição sobre

segurança no correio eletrônico, ela afirmou não se lembrar.

Com relação ao suporte técnico oferecido pelo departamento de informática,

todos os entrevistados o acham satisfatório. O atendimento está sempre dentro do aceitável.

Os outros entrevistados – alunos da FARN – afirmaram não encontrar nenhuma

dificuldade para abrir suas contas de correio eletrônico. Como aponta um dos alunos: “o

link para criação do e-mail está bem fácil na página”. Ele ainda afirmou ter sido

comunicado sobre a existência da conta, durante o período de sua matrícula como aluno

recém ingresso. Dificuldades sobre a utilização dos recursos da conta não foram reportadas

por nenhum dos alunos. Os alunos também relataram possuir outra(s) conta(s) de e-mail,

bem como serem capazes de acessá-las dentro da rede da instituição. Falando sobre o

suporte, três dos alunos demonstrou ter queixas significantes. Eles reportaram um certo

atraso nas respostas às solicitações feitas em relação aos problemas que tiveram. Um deles

citou o prazo de três semanas para obter uma solução satisfatória ao seu caso. Os outros

dois alegaram não estar conseguindo entrar na conta e só conseguiram falar com o

responsável pelo suporte através de outra conta que possuíam. Mesmo assim, a solução

veio em poucos dias. Sobre o conteúdo de suas caixas, os entrevistados apontaram o fato

de receberem e-mails não solicitados, como propagandas, correntes, conteúdo ofensivo,

etc., como algo insatisfatório, mas não confirmaram se são capazes de enviar tais

conteúdos, pois nunca tiveram interesse e nem tempo para fazê-lo. É importante frisar que

dois desses alunos demonstraram aborrecimento considerável quando citaram a perda de

tempo que têm para efetuar a limpeza em suas caixas, devido às inúmeras mensagens não

solicitadas. Quanto ao recebimento de vírus em alguma mensagem, quatro dos estudantes

apontaram já terem recebido vírus pela conta de e-mail da FARN. Relataram que nunca
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abriram tais mensagens, mas um deles afirmou se lembrar da possibilidade de abrir a

mensagem mesmo recebendo um aviso da existência de vírus.

Quando inquiridos sobre o fato terem recebido ou não, alguma comunicação

sobre como utilizar o e-mail ou sobre aspectos relacionados com segurança no correio

eletrônico, desde que ingressaram na FARN, estes responderam nunca terem sido

informados de nada, a não ser dois deles, os quais mencionaram ter recebido uma

mensagem sobre algo, sem no entanto lembrarem exatamente do que falava.

Por último, todos os entrevistados, quando indagados se concordariam com o

monitoramento eletrônico de suas mensagens, apenas um entrevistado considerou a

hipótese, mas somente caso fosse avisado previamente de tal procedimento. Houve uma

pequena divergência, especificamente, entre os alunos entrevistados. Quinze deles

afirmaram não aceitar tal procedimento de maneira nenhuma, por considerarem ser uma

invasão de privacidade. Os outros cinco cogitaram a idéia, desde que fossem comunicados

previamente do mencionado procedimento. Nas palavras de um deles: “Verificar todas as

minhas mensagens, o que entra e o que sai? Detectar mensagens pornográficas, tudo

bem... Mas tudo? Seria uma invasão de privacidade muito grande. Eles já têm acesso a

sua senha e tudo mais...”.

Nota-se pelas respostas dos entrevistados uma tendência à rejeição desta prática

de segurança adotada cada vez mais com freqüência pelas organizações. Ressalte-se que

nem todos os entrevistados sabiam exatamente o significado de monitoramento, solicitando

alguma informação sobre o tema, mas mesmo assim mantiveram sua opinião intacta.

4.5 – TREINAMENTO DOS USUÁRIOS PARA SEGURANÇA DA

INFORMAÇÃO NO CORREIO ELETRÔNICO:

Todos os entrevistados apresentaram interesse em participar de eventuais

programas de treinamento em relação à segurança da informação. Durante o decorrer das

entrevistas, pôde ser inferido um relativo interesse dos entrevistados em saber mais sobre

o assunto, bem como em oferecer sugestões, caso fossem indagados a respeito.

Inicialmente sobre este objetivo da pesquisa, colocou-se alguns pontos para que

a gerente, primeira entrevistada, respondesse dentro do questionário aplicado com ela.

Quando perguntado se a mesma já havia realizado alguma forma de treinamento sobre

segurança, respondeu positivamente, informando ter participado de alguns congressos e

assistido algumas palestras os quais abordavam o tema. Reforçou o já dito antes, ou seja,

procura aumentar seus conhecimentos sobre segurança, através de busca em sites da
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Internet. Em relação à instituição, citou apenas os funcionários do departamento de

informática como participantes de alguma forma de treinamento e que esta se dá através de

cursos e reuniões periódicas entre eles.

Apesar da ausência de um programa de treinamento o qual objetive também a

criação de uma cultura voltada para a conscientização sobre segurança no correio

eletrônico, a entrevistada demonstrou preocupação em vários momentos, sobre tais pontos,

pretendendo discutir e planejar ações futuras a fim de implementá-as na FARN.

Ainda procurando verificar a percepção da entrevistada a respeito, foi solicitado

que ela opinasse sobre alguns pontos relativos ao tema. A questão dezesseis ainda

reportava tal assunto. Dentro das afirmações relacionadas, a entrevistada apontou como

resposta, o resultado abaixo:

(D) Orientar os usuários sobre os possíveis perigos em relação ao

recebimento de mensagens eletrônicas não diminui os riscos de ataques ao

sistema da organização;

(DT) As técnicas de segurança no correio eletrônico não precisam de

aprimoramento contínuo;

(D) O treinamento sobre segurança não deve ser aplicado para todos os

usuários da organização;

(D) Normas e procedimentos específicos sobre segurança da informação

para o correio eletrônico não são necessários.

Nas entrevistas realizadas, observou-se novamente uma atitude pró-ativa em se

instituir procedimentos que levassem maior segurança aos aspectos ligados ao e-mail

dentro da FARN (embora em três das questões acima, ela não tenha optado pela

discordância total). A entrevistada citou como exemplo, o fato descrito por ela própria:

“Todas as vezes que abrimos uma conta para um funcionário
novo,damos a orientação sobre como usá-la... Temos também,
aqui na FARN, uma lista de discussão (funcionários@farn.br)
para os funcionários, onde eu sempre estou mandando mensagens
informando principalmente que não se deve utilizar o e-mail para
enviar ou receber mensagens que não sejam de interesse
profissional... Claro que não dá para dizer que todo mundo faz
isso, até porque as pessoas recebem coisas que nem pediram, mas
temos esta política a qual procuramos passar para todos os
funcionários”.

Além desta forma, a entrevistada procura transmitir para os funcionários,

através do próprio e-mail, notícias e pequenos artigos sobre segurança, que encontra
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quando navega pela Internet. Esta atitude, no entanto, não é usual e só acontece quando ela

consegue tempo para navegar na web. A gerente salientou que pretende, em curto prazo,

realizar um ciclo de palestras tanto para alunos quando para funcionários, como forma de

iniciar um planejamento para implementar um programa de treinamento sobre  a segurança

da informação.

Quando abordada sobre a importância e utilidade deste programa, respondeu

achar muito importante e útil para melhorar o desempenho profissional e conscientizar

mais todas as pessoas da instituição, apesar de ter demonstrado um pouco de dificuldade

para falar detalhadamente sobre tais procedimentos, até porque nada foi ainda planejado

nem discutido com detalhes, como ela mesma reconheceu. É importante frisar que a

gerente desempenha outras funções dentro da FARN, as quais também exigem sua atenção.

Funções, inclusive de ordem acadêmica. Todas estas idéias estão em fase de

amadurecimento e sua execução não está prevista.

A respeito do nível de segurança dentro da organização, atualmente, ela avaliou

como satisfatório, pois o gerenciamento das tentativas de ataque à instituição tem sido

eficaz, na medida que existe um número grande de ataques e estes, têm sido combatidos e

evitados da maneira correta. Ela informou também que tais ataques são principalmente

oriundos de fora da rede. “Jamais teremos um sistema 100% seguro, mas monitoramos

todas as entradas externas e internas... Quase todo dia recebemos ataques...

Principalmente de fora... Houve um dia em que detectamos 17 ataques externos...”.   

Em relação à qualificação que a entrevistada procura adquirir sobre os aspectos

de segurança, ela novamente citou as visitas ao portal da empresa Módulo. Costuma fazer

também alguns cursos à distância e assistir palestras com especialistas da área, sempre que

tem oportunidade. Estas atitudes vêm sendo praticadas antes mesmo de estar ocupando o

cargo atual.

Nas entrevistas posteriores realizadas durante outras visitas, foi levantada a

questão sobre a importância das formas de treinamento em segurança, tentando-se

averiguar mais profundamente a percepção da gerente acerca do assunto. A entrevistada

insistiu no fato de planejar para curto prazo ciclos de palestras sobre segurança, trazendo

especialistas de fora com o objetivo de instigar o interesse dos alunos para participarem

dos eventos. Os congressos de iniciação e fóruns de informática seriam os principais alvos

para estas palestras, que ocorreriam em paralelo com os mencionados eventos. A gerente

ressalva que embora tais ocasiões sejam mais direcionadas para alunos e professores, os
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funcionários da instituição também são estimulados a participarem de tudo. Em sua

colocação:

 “Eu pretendo montar a programação, para se apresentarem
palestras que mostrem como prevenir ataques, evitar entrada de
vírus nas máquinas... Seria algo bastante superficial, não adianta
oferecer algo mais técnico para um funcionário que não entende
de informática”.

Outra forma levantada por ela, como meio de treinamento, será a criação de

mini-cursos sobre uso do e-mail e Internet, a fim de facilitar a utilização do computador

por parte dos alunos e aumentar a difusão do e-mail. Estes cursos explorariam o seguinte

conteúdo: como enviar e receber mensagens no e-mail, como anexar um arquivo, como

usar as listas de endereços, etc. Para os funcionários, estes tópicos também seriam

ministrados, com o acréscimo de como seria o correto tratamento da comunicação interna

entre eles, reforçando assim, que, como a grande maioria dos contatos entre as pessoas é

feita por e-mail, é necessário manter todos bem preparados para o bom desempenho de tais

práticas. Será incluído neste treinamento, como objetivo de conscientizar os participantes,

quais são as vantagens e desvantagens destas ferramentas, os perigos que existem em

decorrência do desconhecimento ou da utilização incorreta das medidas de segurança para

o usuário. Um maior estímulo para o uso dos recursos da web será dado, a fim de

maximizar a utilização destes. Ela acrescenta que mostrar superficialmente os esforços em

se planejar e os custos operacionais que a FARN destina ao fornecimento do ambiente

Internet para os funcionários, deverá ser comentado sempre durante os eventos.

A prioridade para este treinamento será dada àquelas pessoas com maior

dificuldade de uso dos recursos de informática. A gerente também informa que os horários

a serem oferecidos serão estratégicos, a fim de não prejudicar o desempenho das funções

organizacionais, nem forçarem as pessoas a passarem muito tempo antes ou após seu

horário, desestimulando assim, a participação nos cursos. Ela planeja enquadrar os horários

para tais eventos, entre o final da tarde e o início da noite, porque os alunos, em maior

número, participaram com maior assiduidade dos cursos realizados neste horário. Tal idéia

tem como fundamento o fato de ser este o horário em que os alunos começam a chegar à

instituição, pois a grande maioria deles desenvolve outras atividades, tendo assim

dificuldades para freqüentarem os eventos. Com esta posição proposital dos cursos, a

incidência foi bastante alta e a gerente ressaltou: “Já ministramos outros cursos e a

freqüência foi enorme...O retorno foi muito bom”. Quanto aos funcionários, a entrevistada

comentou que os cursos seriam oferecidos em outros horários, ou aos sábados. Isto se deve
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pelo fato de não ser possível unir estudantes e funcionários no mesmo ambiente, tanto pela

carência de espaço físico, quanto pela diferenciação em alguns dos assuntos ministrados.

Ela reforçou que os cursos seriam em sábados alternados para não exaurir as pessoas nem

provocar insatisfações ou desistências. Os instrutores serão alunos do último ano do curso

de Sistemas de Informação. Em cursos com teor mais aprofundado, a FARN contrata

profissionais liberais ou até mesmo empresas especializadas. Os professores da instituição

também são convidados, merecendo inclusive prioridade na escolha, caso a disponibilidade

de tempo permita que eles ministrem os cursos.

Durante a entrevista, ela fez questão de ressaltar que a coordenação dos cursos

de informática procura trazer palestrantes de fora para debates. Isto é aberto a todos que se

interessarem, independentemente de serem alunos ou não. Neste momento ela citou: “Eles

chamam muita gente... Já teve até ministro e deputado conversando conosco”.

O resultado esperado desse programa de treinamento, como ela mesmo chamou,

é o aumento da utilização dos recursos oferecidos, por parte dos usuários, disseminando

ainda mais o e-mail como forma de agilizar as tarefas, diminuir os custos operacionais da

faculdade e, ainda, aumentar a consciência sobre segurança. Sobre isto, a gerente

comentou:

“O resultado esperado é que os funcionários passem a utilizar
com mais freqüência os recursos disponíveis... Temos hoje,
Internet 24 horas e já percebemos grandes mudanças de atitudes...
O que eles estavam resolvendo telefonando ou indo até certas
empresas entregar documentos... Isso aí já diminuiu bastante”.   

Outro tema apontado foi o monitoramento eletrônico. Sobre tal assunto,

primeiramente, ela afirmou já no questionário, concordar totalmente com este

procedimento. Nas entrevistas, explicou que há monitoramento apenas sobre as páginas

acessadas pela rede da organização. Existe a filtragem de páginas pornográficas e das salas

de bate-papo em todos os pontos, sem exceção. Nos laboratórios, existem os estagiários e

monitores responsáveis por relatar qualquer abuso ao administrador da rede e em último

caso, a ela própria. Entretanto, não foi detectado, ainda, nenhum problema mais sério. Em

geral, ela comenta que há um certo respeito quanto a esta política da instituição. Alerta,

porém, que embora não existam regras formalizadas nem documentadas a respeito do

assunto, poderão existir formas de punição para qualquer um, independente da posição que

ocupar dentro da FARN. Ela complementa que a sanção poderá ir desde uma advertência

até a expulsão do infrator, de acordo com a gravidade da situação, entretanto, nas ocasiões
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mais graves, somente a direção pode se encarregar de efetuar as medidas cabíveis. Ao

departamento de informática é dada a função única de comunicar os fatos.

A gerente demonstrou preocupação quanto a isto, e menciona já ter lido e

ouvido sobre casos, em outras organizações, onde ocorreram suspensões e até demissões

de funcionários por causa da má utilização do correio eletrônico e da Internet.

Neste caso específico, suas opiniões e informações são confirmadas através de

dados fornecidos por pesquisas que mostram a situação sobre o monitoramento do correio

eletrônico. Em 2000, 23 empregados do jornal americano New York Times foram demitidos

por enviar piadas ofensivas através do e-mail da organização6. Em julho do mesmo ano, a

empresa Dow Chemical anunciou a demissão de 50 empregados e a suspensão de outros

200, por enviar e armazenar mensagens pornográficas nos seus e-mails corporativos7. Já a

pesquisa anual do CSI (Computer Security Institute) / FBI (Federal Bureau Institute), em

2002, mostrou 78% dos empregados cometendo abusos no uso do e-mail.

Como decorrência das entrevistas, que abordaram alguns aspectos de segurança

não diretamente ligados a este trabalho, mas que fazem parte do escopo geral da pesquisa,

foi perguntado à gerente, o que esta pensava sobre assinatura digital, tendo respondido: “É

muito mais seguro”. Na parte final do último encontro, a entrevistada expôs sua percepção

sobre segurança da informação, da seguinte forma: “Acho a segurança da informação um

dos aspectos mais importantes na empresa, temos sempre que trabalhar, visando cada vez

mais o aumento da segurança, seja física ou dos dados”.

As informações fornecidas pelos funcionários demonstram, apesar de toda

concordância em se instituir orientações sobre segurança do correio eletrônico, haver uma

deficiência real sobre o assunto, denotando uma necessidade urgente de se efetivar ações

corretivas. Tal dedução está verificada na pesquisa divulgada pelo site IDG Now!, em

14/08/2003, onde dos 1.100 dos profissionais entrevistados, 75% asseveraram que suas

empresas produzem políticas de utilização do e-mail, contudo 48%, menos da metade,

disseram treinar seus funcionários.

Após o relato destas entrevistas, através da transcrição das fitas gravadas,

retornou-se à instituição a fim de confirmar, atualizar e corrigir possíveis distorções. O

método da triangulação, determinado pelo tipo de pesquisa aqui realizada, foi executado,

dentro do possível, ressalvando-se que o acréscimo de documentação encontrou-se

prejudicada, pois não foram obtidos documentos capazes de aprofundar este trabalho.

Dentro da estrutura do modelo de pesquisa proposto, pode-se sintetizar as

seguintes dimensões as quais foram conseguidas analisar. Entretanto, algumas dimensões
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(ver figura 03) não puderam ser verificadas por não estarem presentes efetivamente dentro

da organização estudada (monitoramento, documentação), ou por encontrarem-se em

estágio elementar (planejamento, comunicação, implantação e treinamento).

No caso das dimensões monitoramento e documentação, não há ações reais

sobre nenhuma das duas, visto que o monitoramento eletrônico não atinge o sistema de e-

mail e os procedimentos de segurança que existem não possuem base em nenhuma política

previamente estabelecida pela organização. As quatro dimensões seguintes –

planejamento, comunicação, implantação e treinamento – colocaram-se, pelo que foi

observado e colhido como respostas, em uma posição melhor por estarem começando a ser

alvo de estudo. É importante frisar que duas das dimensões (comunicação e treinamento)

só direcionam-se atualmente para os funcionários, não abrangendo o corpo dicente. Notou-

se, contudo, uma visão positiva no sentido de corrigir tal situação, quando analisada a

dimensão planejamento.

Os objetivos constituem-se na única dimensão verificada efetivamente dentro

da análise do caso. As finalidades e utilização do correio eletrônico estão presentes na

instituição de forma clara e direta, sendo bastante estimulada. É preciso apenas, se efetuada

a criação da política de segurança, especificar também os objetivos gerais da segurança,  a

fim de completar o ciclo, não esquecendo, contudo, que todos os objetivos precisam estar

documentados. Retomando então, a figura 03, introduzida no capítulo 2, como modo de

melhor apresentar a análise do caso.

Fonte: elaborado pela autora.
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Espera-se, do exposto, ter sido possível alcançar os objetivos de pesquisa, bem

como em oportunidade futura, aprofundar o que não pôde ser examinado dentro das outras

dimensões, a fim de completar o ciclo da figura proposta.

1 Tabela genérica para definição de regras que possibilita a filtragem de pacotes, endereços de rede e outros.

2 Usado em Linux e Windows NT, possuindo três modalidades: O Sniffer - responsável por leitura de pacotes
que trafegam pela rede, o Packet Logger - registra os pacotes do disco e o Network Intrusion Detection
System analisa o tráfego da rede e detecta tentativas de invasão, por regras definidas pelo usuário.

3 Utilitário de rede especialmente designado para realizar "varredura" a procura de portas TCP. Utiliza
métodos muito simples para atingir seu objetivo e é extremamente compacto. É de uso livre.

4 É gratuito e funciona em Unix e Linux. Permite aos administradores implementarem um serviço de proxy
caching para Web, acrescentarem controles de acesso (regras), e armazenarem consultas de DNS.

5 Funcionam como um canal de comunicação entre amigos, grupos de trabalho, permitindo troca de
mensagens entre seus integrantes e normalmente organizadas em torno de um tema.

6 YORK, Thomas. The new workplace e-mail monitoring. Information week. Fevereiro de 2000. p. 142-146.
Disponível na URL www.informationweek.com

7 TREND MICRO. Email Content Security Management. White paper. 2002. Disponível na URL
www.trendmicro.com
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Capítulo 5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente seção relata as considerações principais a respeito da pesquisa

realizada. As observações aqui feitas, têm por finalidade relatar os fatos constatados na

instituição pesquisada e, dentro do possível, contribuir com futuras ações que possam ser

utilizadas na melhoria desta, além de oferecer uma base  para outras pesquisas na área.

5.1 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES:

A Segurança da Informação está em franca evolução. Em qualquer empresa,

pequena ou grande, sua necessidade é cada vez mais inerente aos processos. Os riscos e

vulnerabilidades, aos quais todos estão suscetíveis, trazem os aspectos ligados à segurança

para dentro do cotidiano organizacional. Conseqüentemente, elaborar uma política de

segurança da informação é, sem dúvida, um trabalho longo e árduo, mas indispensável.

Porém, desenvolvê-la e mantê-la é vital para a segurança para qualquer organização. É

importante que ela não apresente textos técnicos demais, a fim de que o usuário a

compreenda e sumarize de forma simplificada todas as ações que ele precisa efetuar, de

modo a cumprir sua parcela de comprometimento com a segurança.

No que diz respeito à segurança no correio eletrônico, é preciso manter a

mesma estrutura eficaz e de conformidade com a política de segurança global.

Dentro da instituição estudada, observou-se uma atitude positiva voltada para o

desejo de implementar medidas de segurança, as quais possibilitem a melhoria contínua

dos sistemas, além de permitir ao usuário ganhar mais conhecimentos e desempenhar seu

papel adequadamente. Os esforços diários para a manutenção dos recursos tecnológicos e

de um ambiente seguro, tanto quanto possível, parece ser alvo permanente dos

responsáveis pela tecnologia da informação.

 Entretanto, há alguns pontos onde as tentativas para o alcance de tais metas se

encontram incompletas e passíveis de mudanças. Eis os pontos:

1. Constatou-se que, apesar de existirem vários procedimentos técnicos adotados

para manter a segurança dentro da instituição, ainda há carência de práticas

avançadas as quais possam atingir com maior profundidade as pessoas que

fazem parte da instituição, incluindo-se aí todos os usuários, sem distinção,
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especialmente no que diz respeito ao centro do trabalho que é a utilização do

correio eletrônico e em particular, os estudantes. Nenhum dos entrevistados

afirmou ter recebido orientações detalhadas quanto a isto. Dessa forma, é

urgente corrigir tal realidade;

2. Embora já existam planos de implantar formas de treinamento para a utilização

do correio eletrônico e expor os perigos ocasionados pelo mau uso deste, o nível

de planejamento deste treinamento ainda encontra-se em uma fase superficial,

elaborado basicamente pelos responsáveis pelo departamento de TI, uma vez

que não foi mencionada em nenhum momento a participação dos usuários

durante este processo, ou seja, não foi comentada a necessidade de se descobrir

quais as reais carências destes em relação ao tema proposto, nem prováveis

sugestões dos mesmos;

3. A concepção do que vem a ser um programa de treinamento sobre segurança

encontra-se ainda em um nível elementar. Mesmo havendo a percepção sobre a

importância de tal procedimento, as distorções e falta de conhecimento sobre o

assunto poderão direcionar o programa à insuficiência de ações e métodos

inadequados;

4. Uma política de segurança da informação, criada a partir de todos os focos já

mencionados neste trabalho e orientada preferencialmente pela ISO/IEC 17799,

não apareceu como objetivo, apesar da gerente de TI ter mencionado conhecer

alguns aspectos desta norma;

5. Observando alguns aspectos operacionais, puderam ser inferidos os seguintes

pontos que podem comprometer a eficácia da segurança: a inexistência de

procedimentos adequados para tornar o site da FARN seguro. Não foi

constatado nenhuma técnica de segurança para acesso a conta de e-mail,

especialmente quando os alunos, ao criarem sua conta, precisam digitar ou até

mesmo modificar sua senha. A atual configuração básica e fraca do programa

Squirrel Mail permite a ocorrência de vulnerabilidades como, por exemplo, a

entrada de spams nas caixas dos usuários e a possível rastreabilidade que as

contas permitem. Não foi mencionado também, nenhum controle sob a caixa de

mensagens dos usuários, ou seja, não determinação sobre o tempo de

permanência das mensagens que saem e entram das contas dos usuários;

6. Em decorrência dos pontos acima mencionados, observa-se a necessidade de

elaboração de uma política de segurança da informação, em especial, aplicada
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ao correio eletrônico, construída a partir dos objetivos institucionais, capaz de

auxiliar no desenvolvimento de práticas voltadas para a manutenção segura,

tanto quanto possível, de seu ambiente computacional, bem como no

desenvolvimento das pessoas que trabalham neste ambiente.

Nota-se, neste estudo caso, a valorização dada ainda aos aspectos físicos e

tecnológicos da segurança, embora um olhar para as pessoas, usuárias destas informações,

já esteja sendo dado. Além disso, um planejamento inicial para se levar, aos usuários, as

melhorias adequadas, esteja sendo pensado em vários momentos. É preciso, no entanto,

que este pensamento se transforme em realidade e aprofunde, chegando a um nível mais

consistente. A participação dos usuários também é fundamental. Envolvê-los no

planejamento da política possibilitará um maior comprometimento destes nas práticas

desejadas e suas sugestões poderão ser de grande valor. Esta é uma maneira eficaz de

aprimorar as chances de sucesso da política de segurança das informações. Vale salientar,

que as conclusões aqui expostas levaram em consideração as possíveis limitações de custo

e de pessoal que a instituição tenha. Os comentários e sugestões colocados neste capítulo

só podem ser executados por organizações que adeqüem tais conceitos à sua realidade

organizacional específica, bem como aos seus objetivos estratégicos.

A fim de melhorar tais ângulos, além de nortear-se pelas dimensões estudadas

no modelo de pesquisa, são propostas algumas sugestões as quais espera-se ser de razoável

ajuda para os interessados. Tais sugestões foram embasadas em trabalhos correlatos,

artigos e livros ligados ao assunto, além do observado durante as visitas à instituição. Tais

propostas não se constituem em verdade absoluta, sendo apenas diretrizes as quais se

propõem a auxiliar na elaboração de uma política de segurança para o correio. Todas as

sugestões, aqui presentes, seguiram por base os itens avaliados da ISO/IEC 17799,

referendados no capítulo 2 deste trabalho, com o adendo de que foi procurado aprofundar

tais itens, uma vez que, em tais pontos, observou-se não existir detalhes suficientes. Para

tornar o trabalho mais conciso, as sugestões foram postas em tópicos, de acordo com o que

se vê adiante.

Composição da Política:

1. Deve ser concisa e coerente;

2. Deve conter seus objetivos e metas sinteticamente descritas;

3. Deve ser assinada pelos membros da administração;

4. Deve ser direcionada a todos na organização;
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5. Precisa ser documentada e distribuída a todos e ser divulgada em locais de ampla

circulação, em reuniões, em eventos, etc;

Conteúdo da Política:

1. Seu conteúdo deve abordar as regras, controles e técnicas que serão utilizados para

o correio eletrônico, de forma que todos compreendam o que devem ou não devem

fazer;

2. A política deve explicar que os sistemas de e-mail da organização são de

propriedade da instituição e por isso as mensagens enviadas ou recebidas pelo e-

mail corporativo estarão sujeitas ao monitoramento, a qualquer hora, pela

instituição;

3. O monitoramento eletrônico, entretanto, se instituído como prática, deverá ser

avisado previamente aos usuários, quando da sua efetivação, não sendo necessário,

porém, avisar antecipadamente sobre sua instalação no sistema. É importante

informar detalhadamente o porquê deste monitoramento e no que consiste;

4. Os funcionários devem ficar cientes de que as contas de e-mail fornecidas pela

instituição serão exclusivamente para o desempenho das funções profissionais.

Qualquer outro direcionamento será definido pelo nível decisório da instituição,

previamente discutido na política;

5. O e-mail corporativo não poderá ser usado para cometer nenhuma forma de ato

ilegal, como envio de mensagens ofensivas ou troca de informações sigilosas não

permitidas pela instituição. Caso seja permitido ao usuário acessar outras contas de

e-mail através da rede da instituição, deve-se possuir orientações expressas também

para este tipo de acesso;

6. O correio eletrônico corporativo não deve ser usado para criar nem enviar

mensagens do tipo correntes de amizade, cartões de aniversário, fotos pessoais,

piadas, etc;

7. Os usuários devem ser orientados a não abrir e-mails com arquivos anexos sem a

certeza prévia da identidade do remetente que os enviou e também sobre como se

comportar, caso percebam a existência de algum tipo de ataque ao correio

eletrônico como por exemplo, vírus ou tentativas de interceptação de suas

mensagens;

8.  Os usuários violadores de qualquer ponto da política serão devidamente alertados

sobre tal atitude e orientados sobre os riscos originados em decorrência disto;
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9. A violação desta política poderá acarretar sanções, dispostas em diferentes níveis

de gravidade, com sua execução a cargo da direção;

10. Deverá haver, em algum ponto do documento, um local para o usuário confirmar

seu entendimento e comprometimento com a política, tomando ciência de que este

documento irá apoiá-lo e mantê-lo informado sobre tanto sobre suas

responsabilidades quanto sobre seus direitos.

Apesar de não estar constituído como elemento principal neste trabalho, os

pontos observados em relação aos aspectos operacionais e lógicos da segurança, verificou-

se a necessidade de sugerir uma reavaliação no gerenciamento da rede da instituição,

principalmente no que se refere a falta de rigor sobre algumas técnicas existentes. O uso

excessivo de freewares não é aconselhável, por não possuir recursos suficientemente

seguros, além de não possuir suporte técnico adequado. Um exemplo claro desta

deficiência é o atual recurso de filtragem de spam que o Squirrel Mail possui não está

sendo utilizado, segundo afirmado pelos próprios entrevistados. Mesmo que seja necessária

a intervenção do usuário para configurá-la, então é obrigatório orientar-se sobre este

recurso, o que não vem acontecendo, uma vez que os próprios entrevistados afirmaram

receber este tipo de mensagem.

A ausência de um sistema para garantir a privacidade da conta de correio

eletrônico dos usuários também foi detectada. A digitação das senhas na página de acesso

às contas deveria possuir alguma técnica de autenticação, para assegurar a integridade e

confidencialidade do que é digitado.

Embora se possa pensar que tais exigências não são fundamentais para uma

rede dentro de uma instituição educacional, onde a disseminação das informações deve ser

freqüente, há algumas situações nas quais é preciso manter grande sigilo, sendo então, a

segurança, indispensável para alcançar tal objetivo. Dentro desta ótica, o e-mail deve ser

objeto de estudo e avaliação constante, pelo fato de estar diretamente ligado à troca

constante de informações dentro da organização.

Em relação aos programas de treinamento para uso do correio eletrônico, será

dada atenção especial, apresentando-se quais conteúdos os programas poderiam ter, uma

vez que estes só podem ocorrer depois de se possuir uma política de segurança adequada

para o e-mail é que se pode então direcionar as pessoas rumo à segurança da informação.

A seguir, então, apontam-se alguns elementos os quais poderão ser úteis para

se iniciar um processo de implantação de um programa de treinamento sobre segurança.



64

Esclarece-se que o mesmo critério foi adotado neste caso, no que diz respeito ao uso da

ISO/IEC 17799, como base.

Vale ressaltar que o programa de treinamento não deve ser cansativo nem

imposto, ao mesmo tempo em que não deve ser baseado exclusivamente no interesse

imediato das pessoas. O treinamento precisa acontecer independentemente da vontade

exclusiva dos seus participantes, mas do interesse maior, que é o bem estar da organização.

Sendo assim, a participação constante das pessoas na elaboração destes programas, o

descobrimento de suas necessidades e seus anseios deve ser visto como parte fundamental

do processo de planejamento, ou seja, durante a elaboração destes próprios programas, até

mesmo com maneira de motivar as pessoas a realizarem o programa. O esboço, abaixo,

apresenta a proposta elaborada pela autora.

Figura 04 – Esboço de um programa de treinamento

Fonte: elaborada pela autora.

Todos os pontos acima levantados são passíveis de melhoria e atualização, pois

que o assunto em questão está em contínuo processo de aprimoramento, bem como ser esta

pesquisa, inicialmente, de caráter exploratório. Inúmeras outras formas de abordar um

programa desta natureza podem surgir e complementar o descrito.
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Faz-se imprescindível, neste trabalho, asseverar que a norma instituída pelo

padrão ISO ainda não atinge completamente os níveis necessários para uma organização

fundamentar-se completamente. Os itens levantados aqui como base para o presente estudo

de caso mostraram-se em um nível superficial, não aprofundando adequadamente o assunto

em pauta. Desta forma, achou-se conveniente esclarecer tal limitação existente neste

documento, além de enfatizar a carência de orientações mais específicas e consistentes

sobre segurança da informação, especialmente no que diz respeito às pessoas, nas

organizações, mesmo sob tal obstáculo. Mesmo assim, o código de prática para segurança

da informação apresentado pelo ISO, já se constitui em uma base sólida para gerenciadores

de organizações, ou seja, uma orientação para os que desejam aprimorar gradativamente a

segurança de suas informações, tornando-as cada vez mais íntegras e confiáveis. Isto é

corroborado através dos dados apresentados pela 9ª pesquisa sobre segurança da

informação feita pela empresa Módulo, em 2003, mostrados a seguir:

Figura 10 – Principais regulamentações/normas utilizadas

Obs: o total de citações é superior a 100% devido à questão aceitar múltiplas respostas.
Fonte: Módulo Security Systems. 2003.

Observa-se pela figura acima, a forte tendência em se procurar orientações sob

forma de legislação, regulamentações e normas do setor, sendo dada grande preferência à

norma ISO 17799. Isto demonstra o reconhecimento deste documento como grande auxílio

para adequação estratégica dos procedimentos de segurança das empresas, ainda que não

esteja completamente concluído.

 5.2 – DIRECIONAMENTO PARA TRABALHOS FUTUROS:

Um futuro direcionamento para a dissertação apresentada e para a criação de

outros trabalhos na área é a ampliação da linha de pesquisa sobre segurança, para o

monitoramento eletrônico do e-mail. Questões sobre privacidade e ética, inclusive sob a

ótica jurídica, têm sido constantemente abordadas no contexto organizacional atual e

tornou-se objeto de interesse da pesquisadora, por estar em franca discussão atualmente.

Pesquisar também sobre temas que incluam a parte 2 da norma BS 17799 também é válido
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e merece atenção, embora esta ainda não possua previsão para homologação na ISO.

Trabalhar com os aspectos não abordados, mas que interagem diretamente com o assunto

aqui levantado, como educação e conscientização dos usuários, também faz parte do ciclo

de interesse da pesquisadora, além de ser o ponto mais discutido atualmente.

A gestão da segurança da informação já está intrínseca aos aspectos essenciais

na administração da tecnologia de informação, não podendo mais ser colocada à parte,

sendo somente alvo para estudo de outros profissionais. Os responsáveis pela Tecnologia

de Informação, como administradores competentes, precisam estar atentos a esta realidade

e torná-la parte de suas vidas cotidianas.
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APÊNDICE

ANÁLISE DE RISCOS E VULNERABILIDADES:

Para se compreender e avaliar os riscos existentes em uma organização, deve-se

primeiramente definir o que é risco. Moreira (2001) coloca o risco como sendo qualquer

coisa que pode afetar os negócios, impedindo o alcance dos objetivos.

A respeito da segurança da informação, risco corresponde a um possível grau

de perda ou de impacto negativo para a empresa.

Eis alguns dos principais riscos existentes segundo Nakamura & Geus (2002):

A falta de uma classificação das informações quanto ao seu valor e a sua

confiabilidade, cuja base serve para uma definição de uma estratégia de

segurança adequada;

O controle de acesso mal definido faz com que os usuários autenticados no

início da conexão tenham acesso irrestrito a quaisquer partes da rede

interna, inclusive a partes que não são necessárias à realização de suas

tarefas;

As senhas que trafegam pela rede estão sujeitas à captura;

Os e-mails que são enviados para fora da rede interna podem ser

capturados, lidos ou até modificados;

Qualquer conexão entre a rede interna e qualquer outro ponto pode ser

utilizado para ataques à rede interna.

Pode-se, então, observar a importância da avaliação dos riscos cujo objetivo é

determinar o que precisa ser protegido, de quem e como será protegido. As organizações

devem calcular qual o seu nível de risco aceitável, criando uma estratégia de

implementação consistente e de acordo com suas necessidades, a fim de se ter uma

previsão mais clara de qual será seu investimento em segurança.

Além de analisar os riscos que ocasionam brechas na segurança das empresas, é

interessante levantar a origem destes riscos os quais surgem exatamente em decorrência do

que se chama de vulnerabilidades. O termo significa a existência de um ponto fraco no

projeto de sistema o qual pode ser explorado com más intenções (TEIXEIRA, JR. E

OUTROS, 1999).
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Os danos causados por estas vulnerabilidades trazem impactos negativos ao

negócio e aumentam ainda mais os riscos. Identificar as vulnerabilidades, pois, pode

contribuir para diminuir a ocorrência dos riscos, uma vez que sem o conhecimento de até

onde um sistema pode ser vulnerável, não se pode determinar os níveis de riscos

(MOREIRA, 2001).

Na figura 01, é possível visualizar os fatores que contribuem para a existência e

diminuição dos riscos.

Figura 01 - Ciclo de segurança da informação

Fonte: MOREIRA, Nilton Stringasci. Segurança mínima. 2001.

Como se pode observar, os riscos surgem da existência de vulnerabilidades as

quais são ocasionadas por falhas nos controles e estas, são resultado de medidas de

proteção inadequadas, causando, assim, um impacto negativo no negócio e aumentando os

riscos ainda mais.

TIPOS DE AMEAÇAS:

Diversos são os tipos de ameaças. Contudo, serão abordados aqui, alguns

considerados como mais relevantes ao assunto.

Hackers: o termo hacker é definido por Moreira (2001) como sendo “um

indivíduo que quer sempre saber mais, investigam extensivamente os sistemas para

detectar más configurações, “bugs” e buracos nas configurações que permitem ganhar

acesso aos sistemas.”  Embora confundidos constantemente com os crackers, os hackers
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não têm intuito destrutivo, ou seja, não alteram as informações de um sistema.

Diferentemente, os crackers objetivam exatamente isto: roubar e/ou corromper dados

dentro de um sistema. Seu único intuito é a destruição ou o benefício próprio. Pode-se

utilizar como definição dos dois termos, como sendo:

“Um hacker é uma pessoa intensamente interessada nos aspectos
mais misteriosos e recônditos de qualquer sistema operacional de
computadores. Os hackers são mais freqüentemente
programadores... Têm conhecimento avançado de sistemas e
linguagens de programação... Os hackers constantemente buscam
mais conhecimento, compartilham livremente o que eles
descobriram, e nunca, jamais corrompem dados
intencionalmente” (SEGURANÇA MÁXIMA, 2001, p. 57).

“Um cracker é alguém que domina ou de outro modo viola a
integridade de um sistema de máquinas remotas com intenção
maliciosa. Tendo ganhado acesso não autorizado, os crackers
destroem dados vitais, negam serviço ao usuário ou causam
problemas para seus alvos” (SEGURANÇA MÁXIMA, 2001, p.
57).

O mesmo livro mostra ainda que ninguém está livre dos crackers. Incidentes

são detectados por todos os lugares e os alvos são os mais variados:

Em 1996, a CIA (Central Intelligence Agency) foi atacada por um cracker

que ganhou o controle do sistema e substituiu o aviso de boas-vindas da

agência, por um que dizia: Central Stupidity Agency (Agência Central de

Estupidez);

Em abril de 1998, vários hosts da Marinha Norte-Americana e da NASA

foram danificados por ataque de negação de serviço em larga escala,

deixando-os inacessíveis durante horas;

Em fevereiro do mesmo ano, hosts-chaves do Pentágono foram invadidos

por um hacker adolescente israelense. Juntamente com outros dois jovens

americanos, abriram brechas na segurança do Pentágono e dominaram

centenas de redes por toda América do Norte;

No ano seguinte, em 1999, crackers furtaram 485.000 números de cartões

de crédito e os ocultaram no site de um órgão do governo dos Estados

Unidos. Aparentemente, o site foi utilizado para armazenar os dados e só

foi descoberto mais tarde;



76

Em 2000, crackers furtaram 300.000 números de cartões de crédito da CD

Universe. Até hosts universitários ficaram fora do ar. Os principais foram o

MIT, a Universidade do Texas, a Universidade da Califórnia e a

Universidade de Washington.

Nakamura & Geus (2002) colocam que o termo cracker, atualmente, é

designado para aqueles que decifram códigos e destroem proteções de software. Os

mesmos autores determinaram também uma classificação dos diversos tipos de hackers:

a) SCRIPT KIDDIES: trazem diversos problemas às organizações, pois são

iniciantes e não entendem o que fazem. Geralmente são eles que fazem as

empresas começarem a olhar para a segurança. Maioria entre os hackers,

ocasiona a maior parte dos incidentes registrados.

b) CYBERPUNKS: dedicam-se às invasões por pura satisfação e divertimento. São

eles que encontram novas vulnerabilidades em serviços, sistemas ou protocolos e

são obcecados pela privacidade de seus dados, criptografando tudo.

c) INSIDERS: responsáveis por grande parte dos incidentes de segurança mais

graves nas empresas, gerando prejuízos de milhões de dólares. O perigo, então,

dos ataques originados a partir da própria rede interna das empresas é imenso e

precisa ser amplamente avaliado para que se possa chegar à raiz do problema.  Os

insiders são geralmente funcionários insatisfeitos ou até mesmo, ex-funcionários

interessados em se vingar de seus ex-patrões. Os exemplos a seguir:

Funcionários confiáveis: em março de 1994, um funcionário do Ellery

Systems, em Colorado, Estados Unidos utilizou a Internet para transferir um

software avaliado em um milhão de dólares para um concorrente chinês;

Funcionários subornados: um espião alemão seduziu uma funcionária de

uma empresa de biotecnologia, situada na cidade americana de Boston, para

conseguir informações confidenciais que incluía métodos de pesquisa de

DNA;

Funcionários antigos: em 1993, oito funcionários deixaram a General

Motors para se transferirem para a Volkswagen. Junto, eles levaram dez mil

documentos privativos da GM, incluindo novos modelos de carros, futuras

estratégias de vendas e listas de compras. Em 1996, a GM foi indenizada

em 100 milhões de dólares e o líder do grupo, processado.

d) BLACK HATS OU CRACKERS: utilizam seus conhecimentos para invadir

sistemas e roubar informações confidenciais das organizações, com o intuito de
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vendê-las para suas próprias vítimas, ameaçando-as com a divulgação de tais

informações.

Todos estes exemplos servem para mostrar que seja quem for, o hacker é um

elemento perigoso e precisa ser neutralizado efetivamente a fim de que o ambiente

computacional das empresas possa operar com a máxima eficiência possível.

Vírus: os vírus de computador são outra ameaça constante e talvez sejam os

mais conhecidos e temidos.

Segundo Teixeira Jr. e outros (1999), os vírus são fragmentos de programas

que são acoplados a um programa normal com a intenção de infectar outros programas.

Para Segurança Máxima (2001) ressalta ainda que o vírus é um programa que

se replica “infectando” outros programas de modo que eles contenham uma cópia do vírus.

Isto quer dizer que há outros danos, além daqueles causados somente aos sistemas.

Pessoas mal informadas a respeito e que são vítimas de ataques virais podem perder sua

reputação ou até mesmo sofrerem uma ação judicial, sendo acusadas de disseminar vírus

no ambiente de trabalho.

No site Scua.net (2002), pode-se verificar o conceito de vírus como sendo

pequenos segmentos de códigos programados, normalmente com más intenções, cuja

característica principal é se agregar ao código de outros programas. Assim que são

executados, disparam o código maliciosamente alterado a fim de causar modificações

indevidas no processamento normal do sistema em que este se encontra, causando danos

leves ou irreparáveis.

 Todas estas conceituações revelam uma preocupação crescente sobre a

disseminação dos vírus e suas prováveis implicações, pois os danos, ocasionados por estes,

podem afetar qualquer computador.  Estes códigos maliciosos podem fazer de tudo. Podem

simplesmente mostrar uma mensagem de “feliz aniversário”, ou destruir completamente o

conteúdo do disco rígido de uma máquina.

De acordo com NIC Br Security Office (2003), um computador pode ser

infectado por um vírus de diversas maneiras, tais como:

Abrir arquivos anexados por e-mail;

Abrir arquivos do Word, Excel, etc;

Abrir arquivos armazenados em outros computadores, através do

compartilhamento de recursos;

Instalar programas de procedência duvidosa ou desconhecida, como os

obtidos pela Internet ou por disquetes, por exemplo.
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Os aspectos financeiros também são importantes. Os prejuízos contabilizados

em decorrência de ataques virais são enormes e muitas empresas ainda têm problemas

sérios em suas redes por decorrência destes códigos.

Segundo uma pesquisa realizada pelo CSI (Computer Security Institute), neste

ano, os tipos de ataques ou usos indevidos, bem como as perdas financeiras sofridas têm

sido consideravelmente alarmantes. É o caso do gráfico 01, abaixo:

Gráfico 01 – Perdas financeiras geradas por ataques/abuso em empresas americanas

                                                  2001           2002          2003

- 20 40 60 80 100
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roubo de
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Número de Respondentes (%)

Fonte: Computer crime and security survey. Computer Security Institute, 2003.

No Brasil, as perdas financeiras também já contabilizaram uma grande

porcentagem.  Adiante, o gráfico 02 revela os números obtidos em 2003.

Gráfico 02 – Perdas financeiras contabilizadas por empresas brasileiras

Fonte: 9ª Pesquisa nacional sobre segurança da informação, Módulo Security Systems, 2003.

Centenas e/ou milhares de vírus são criados mensalmente. A utilização massiva

da Internet tem ajudado na infecção de inúmeros sistemas e os efeitos são cada vez mais
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perigosos. Embora existam alguns vírus descritos como inofensivos, na verdade, todo

vírus é criado para causar algum tipo de malefício. E, mesmo que alguns sejam menos

destrutivos que outros, todos eles merecem um determinado grau de atenção.

A seguir, pode-se observar alguns tipos básicos de vírus, os quais podem ser

classificados em cinco tipos principais:

1. Vírus do setor de inicialização (Boot Sector Infectors - BSI´s): são vírus específicas de

PC que infectam o setor de partição, encontrado somente em discos rígidos, onde é o

primeiro setor físico. Neste setor de partição estão as informações essenciais sobre o

disco, estas, responsáveis pela inicialização do sistema operacional. Por padrão, o

computador ao ser ligado, sempre busca a unidade de disquete, em vez da unidade do

disco rígido. Exatamente aí, está o perigo. Se uma máquina tentar inicializar a partir de

um disquete com o setor de inicialização infectado, este infectará o disco rígido e por

sua vez o vírus infectará todos os disquetes habilitados. Atualmente este tipo de vírus

está desaparecendo devido ao desuso dos disquetes e também pelo fato destes vírus

serem mais difíceis de escrever.

2. Vírus de arquivo (vírus parasitas): infectam arquivos executáveis, ou seja, toda vez que

uma rotina de infecção é executada, o vírus infecta o diretório inteiro. Ainda existem

alguns vírus deste tipo que conseguiram disseminar-se com sucesso, entretanto, os

atuais e mais predominantes são mais comumente chamados de worms, descritos com

detalhes, adiante.

3. Vírus de Macro: infectam ambientes de programas de macros em vez de hardware e

sistemas operacionais. Os programas do Microsoft Office são os mais explorados. Os

vírus de macro freqüentemente infectam o modelo global e modificam os comandos

dentro do sistema de menus do aplicativo.

4. Vírus Meméticos: são vírus que não existem, ou seja, são boatos. Possuem a intenção

de causar pânico e preocupação entre as pessoas, especialmente aquelas que não

conhecem detalhes sobre o real funcionamento de ataque de vírus verdadeiro. Estes

tipos de vírus são transmitidos através das cadeias de cartas – emitidas por e-mail –

causando sobrecarga no tráfego das redes.

Um pequeno complemento dado a esta classificação pode ser o oferecido pela

NIC Br Security Office (2003) quando trata dos vírus propagados por e-mail (e-mail borne

vírus). Estes vírus vêm anexados como arquivo a mensagem de correio eletrônico.

Geralmente, o conteúdo desta mensagem procura induzir o usuário a abrir o arquivo

anexado, fazendo com que este seja executado. Além disso, o vírus se auto reproduz e
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lança cópias de si mesmo para todos os contatos encontrados em listas de endereços

armazenados no computador. Os vírus se tornaram uma ameaça iminente aos ambientes

corporativos e os cuidados com sua propagação têm sido uma forma de combatê-los.

Contudo, de nada adiantará um bom software antivírus se o usuário não sabe utilizá-lo.

Worms: tipo de vírus, cujo poder de disseminação é enorme. Consegue se

reproduzir tanto nas redes locais quanto na Internet, infectando e danificando os sistemas e

arquivos do computador onde se instala.

Segurança Máxima (2001) relata uma classificação com as seguintes linhas,

proposta em um artigo de 1999 para o Vírus Bulletin Conference:

Os e-mails worms que se espalham via correio eletrônico;

Os arbitrary protocol worms que se espalham via protocolos não baseados em

correio eletrônico (IRC, FTP, TCP/IP).

Os danos causados pelos worms não têm conseqüências tão graves quanto os

danos causados pelos vírus, entretanto, isto não quer dizer que estes não sejam perigosos.

Os worms degradam sensivelmente o desempenho das redes e entopem o disco rígido de

um computador com inúmeras cópias de si mesmo (NBSO, 2003).

Trojans ou Cavalos de Tróia: o termo vem de uma passagem da obra Ilíada de

Homero, na qual os gregos deram de presente um imenso cavalo de madeira a seus

inimigos, os troianos, aparentemente como oferta de uma proposta de paz. Entretanto, após

os troianos terem arrastado o cavalo para dentro das paredes da cidade, os soldados gregos

que estavam escondidos na barriga oca do cavalo, saíram à noite e abriram as portas da

cidade permitindo a seus compatriotas invadir e capturar a cidade.

Analogamente, os cavalos de tróia em informática, podem ser descritos como

um programa ou código autônomo que não se duplica e tampouco contamina outros

programas. Ele, na verdade, cria uma maneira de alguém entrar no computador de alguém,

sem que este perceba (MOREIRA, 2001).

O site Scua.net (2002) complementa dizendo que os cavalos de tróia não são

vírus, mas programas os quais são instalados em computadores com intenções maliciosas,

para abrir portas por onde o computador possa ser atacado remotamente. Estes vêm

disfarçados em um programa aparentemente inocente, o que induz o usuário a executá-lo e,

ao contrário dos vírus, eles não se propagam. Exemplos bastante comuns de trojans são o

BackOrifice, o Vampire e Trojan/ICQ.

O mesmo site também afirma que, neste contexto, uma importante diferença

entre os vírus e os trojans devem ser ressaltadas da seguinte forma: os vírus invadem um
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computador normalmente através de um programa executável qualquer e têm grande

capacidade de se expandir para outros computadores, porque infectam também outros

programas executáveis. Enquanto isso, o trojan geralmente não se replica e, uma vez

alojado em um computador pessoal, ele também pode capturar informações como por

exemplo, nomes de bancos, números de contas, senhas, números de cartões de créditos,

certificados digitais e outros códigos utilizados em transações.

Quanto à classificação, os cavalos de tróia foram divididos assim

(SEGURANÇA MÁXIMA, 2001):

CAVALOS DE TRÓIA INVASORES DE PRIVACIDADE: realizam

funções que revelam ao seu criador informações confidenciais sobre um sistema.

Geralmente os alvos mais comuns são as senhas;

CAVALOS DE TRÓIA DE PORTA DOS FUNDOS: são plantados em

arquivos legítimos e conseguem dar acesso à máquina para qualquer pessoa que deseje

acessá-la.

Pirataria: prática ilícita de fabricar cópias não autorizadas de programas

patenteados e protegidos por lei. Os softwares pirateados constituem um grande risco às

organizações, pois estas cópias são instaladas geralmente por usuários, sem o

conhecimento dos administradores do sistema, tornando-o passível de danos físicos e/ou

lógicos. Segundo o site da Microsoft, as quatro piratarias mais freqüentes são:

Quadro 06 – Principais tipos de pirataria

Cópia para o utilizador
final

Simples cópia não autorizada por particulares ou empresas. No
caso de um volume de licenças, pode significar que o número de
máquinas não corresponde ao número de licenças;

Pré-instalação no disco Praticado por criadores de sistemas que comercializam
computadores com software ilícito pré-instalado;

Falsificação Duplicação de um software em grande escala, com embalagem
falsificada, passando por software legal;

Canais não autorizados Software distribuído com descontos especiais nas licenças – tanto
para clientes com grande volume de compras, fabricantes de
computadores ou instituições acadêmicas.

Fonte: Microsoft Corporation, 2002.

Há alguns tipos de pirataria, os quais são considerados como uma ameaça

interna, dentre elas (MOREIRA, 2001) cita:

a) Pirataria de Software - a pirataria de software é caracterizada pela reprodução

e/ou uso indevido de programas de computadores (software) legalmente protegidos, sem a

autorização expressa do titular da obra e, conseqüentemente, sem a devida licença de uso.

Cada pacote de software vendido com uma única licença de usuário só pode ser usado em
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uma máquina; copiá-lo para outra máquina, mesmo que para o mesmo usuário, constitui

pirataria. Alguns softwares, porém, possuem cláusulas no seu contrato de licença

permitindo cópias, desde que seguidas algumas normas, como por exemplo, a sua

utilização por um número limitado de usuários (como geralmente acontece com programas

para redes locais).

Desta forma, ao adquirir um programa de computador, o usuário não se torna

proprietário da obra. Ele está apenas recebendo uma licença de uso, que é uma permissão

para o uso, de forma não exclusiva. Mesmo tendo adquirido uma cópia original, o usuário

não possui o direito de comercializar, a não ser que tenha autorização expressa do titular da

obra. Em certos casos, ao comprar um software, o usuário pode fazer uma cópia de backup,

por segurança. Esta cópia só poderá ser efetuada com uma permissão específica do

detentor dos direitos autorais.

b) Pirataria Corporativa - são execuções de cópias não autorizadas de software

em computadores dentro de organizações. Esta é uma das formas de pirataria mais

difundidas, sendo responsável por mais da metade das perdas sofridas. Ela acontece

quando são feitas cópias adicionadas de software pelos empregados, para uso sem a

aquisição de novas licenças o que, mesmo em pequenas quantidades, pode significar

multas vultuosas, desgaste da imagem da empresa, entre outros.

c) Pirataria Individual – representa o compartilhamento de softwares com

amigos e/ou colegas de trabalho. Também é um problema significativo, especialmente

porque os usuários individuais, ao fazerem cópias não autorizadas, não acreditam que

possam ser detectados, porque o número de pessoas que praticam esta contravenção é

enorme.

Moreira (2001) coloca ainda, as desvantagens que a pirataria pode ocasionar:

1. Risco de punições legais;

2. Risco de prejuízos pelo descontrole da procedência, com a possível

presença de vírus;

3. Perda de arquivos;

4. Ausência total de suporte técnico.

TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA:

A seguir apresentar-se-á algumas das principais tecnologias atualmente

utilizadas como mecanismos de segurança para redes corporativas. Não serão abordados

aqui, aspectos técnicos em profundidade, mas sim, os principais conceitos e finalidades de
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cada técnica, bem como o valor que estes mecanismos tem para a manutenção segura das

redes.

Criptografia:

Formada pela concatenação do termo grego kryptos (oculto) e grapho (escrita),

a criptografia pode ser entendida como a ciência de escrever a base de códigos ou cifras

(VELOSO, 2002).

Figura 05 – Esquema da Criptografia

Fonte: PINTO, Gilberto. Estudo dos aspectos de segurança envolvidos no comércio eletrônico: uma
abordagem ao protocolo HTTPS, 2002.

Os primeiros estudos em criptografia visavam desenvolver métodos que

escondessem o conteúdo de uma mensagem sendo transportada de um ponto para outro. A

criptografia sempre foi uma ciência de uso militar. Desde o Império Romano, na época do

Imperador Júlio César, a criptografia é usada para cifrar as comunicações militares. No

início as mensagens, em forma de papiro, eram cifradas e enviadas por mensageiros a pé

ou a cavalo. Este ciframento era um método que consistia em deslocar cada letra do

alfabeto para um número determinado de posições. No período das grandes guerras, as

mensagens eram cifradas em máquinas mecânicas e transmitidas por rádio. Porém, com o

surgimento das redes de computadores na década de 70, a criptografia atingiu o meio

comercial e acadêmico. As empresas precisavam garantir sigilo nas comunicações entre as

filiais e fornecedores. Até então, todos os estudos em criptografia estavam restritos aos

órgãos militares e toda a teoria matemática envolvida era mantida em absoluto sigilo

dentro desses órgãos. (E-SEC, 2001).

Nos sistemas atuais de criptografia, aplica-se o mesmo conceito de chave de

ciframento. Podemos entender por "cifrar", o seguinte: numa mensagem conhecida em

claro aplica-se um algoritmo de ciframento utilizando uma chave criptográfica, gerando

uma mensagem cifrada. Somente os que conhecem o algoritmo e a chave que foi usada

para cifrá-la poderão decifrar a mensagem.

Quanto maior for o tamanho da chave e quanto mais complicado for o

algoritmo de ciframento, mais difícil será para um terceiro obter a mensagem original.

Também será mais complicado e gastará mais tempo e dinheiro, o receptor realizar as

operações de deciframento para obter a mensagem original.



84

Assim, a criptografia pode ser entendida como um método usado para modificar

um texto original de alguma mensagem ao ser transmitida, gerando um texto criptografado

na origem (encriptação), através do processo de codificação definido pela criptografia. Este

texto é enviado e no destino, ocorre o inverso (decriptação), ou seja, o método é utilizado

para decodificar o texto, transformando-o no original enviado. (PEREIRA, 2000).

Para o site e-sec, atualmente, a criptografia é usada para prover quatro tipos de

serviços distintos. São eles:

Sigilo – Neste caso, a criptografia é usada para garantir que o conteúdo de uma

informação sendo trafegada ou armazenada não seja conhecido por pessoas não

autorizadas;

Integridade – Neste caso, a criptografia garante que uma informação não seja

adulterada durante a transmissão ou armazenamento. Esta adulteração pode-se

tratar tanto de adulteração acidental por problemas de má qualidade do sinal de

rede quanto intencional quando alguém deseja adulterar uma informação em

benefício próprio;

Autenticação – Neste caso, a criptografia é usada para identificar uma pessoa

através de uma transação remota. Ou seja, é o processo puro e simples de

identificar uma pessoa através da rede, porém sem gerar nenhum tipo de prova do

procedimento.

Certificação – Neste caso a criptografia é usada para gerar prova de uma

transação, de um fato, de uma intenção, etc. Isto é, gerar um certificado. O

conceito genérico de certificado é o documento onde alguma pessoa ratifica

pessoalmente o conteúdo ali escrito. No mundo real, existem várias formas de se

ratificar o conteúdo de um documento, porém a forma mais comum é através da

assinatura da pessoa aposta ao documento. No mundo virtual, usa-se a

criptografia para ratificar o conteúdo de uma mensagem digital, seja ela texto,

imagem, som, etc.

Atualmente o método criptográfico mais famoso é o PGP (Pretty Good

Privacy), criado por Phil Zimermann em 1991, utilizando chaves públicas, o qual tinha o

interesse de trazer para as pessoas menos especializadas, a possibilidade de garantir sua

privacidade. O código fonte está disponível para o domínio público em vários sites.

A ISO afirma que os sistemas de criptografia deveriam ser usados corretamente

para proteger a informação, a fim de maximizar benefícios e minimizar os riscos. Ao se

desenvolverem políticas para o uso da criptografia, deveriam ser considerados:
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1. A abordagem da administração em relação ao uso da criptografia através da

organização deve incluir os princípios gerais sob os quais o negócio está

protegido;

2. O método para administrar as chaves deve incluir maneiras de lidar com a

recuperação da informação encriptada em caso de perda ou danos às chaves;

3. Regras e responsabilidades de quem é responsável pela implementação da

política e pela administração das chaves;

4. Qual o nível apropriado de proteção criptográfica;

5. Os padrões a serem adotados pela implementação específica através da

organização.

O uso da criptografia tem sido de grande ajuda, principalmente no que tange à

confidencialidade das informações e à garantia do conteúdo da mensagem.

Assinatura Digital:

Segundo Leal (2002), a assinatura digital é um mecanismo tecnológico usado

para assinar qualquer tipo de documento digital, tendo certeza de que ela não poderá ser

forjada, copiada ou adulterada.

Ela assume várias formas. Pode ser uma característica biométrica (a impressão

digital, os padrões da retina ou da íris de um indivíduo, por exemplo), uma senha

encriptada em um smart card ou, até mesmo, a assinatura da pessoa feita com uma caneta

eletrônica sobre um quadro, que analisa a pressão exercida em determinadas letras ou a

velocidade de escrita, e depois compara estes dados com um registro original (BITSITE,

2002).

Tal como a assinatura manuscrita, a assinatura digital não pode ser falsificada,

pois se usam técnicas de encriptação para garantirem a segurança do sistema (BITSITE,

2002).

Observa-se que os mecanismos de assinatura digital foram criados com o

objetivo de substituir a assinatura manuscrita por uma que levasse para o mundo digital as

mesmas garantias do mundo real. A simples digitalização da imagem da assinatura

manuscrita não é suficiente para alcançar esse propósito, pois a mesma pode ser copiada e

anexada a qualquer documento tornando-a fácil de ser forjada.

Certificado Digital:

Um dos pontos críticos da assinatura digital é o processo de verificação. O

processo em si é bem simples. Porém, como ter certeza de que a chave pública usada para

verificar é realmente do assinante da mensagem? Num grupo pequeno, um pode trocar,
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pessoalmente, sua chave pública com o outro e assim todos do grupo têm condições de

verificar a assinatura um do outro.

Porém, numa rede grande esse processo se torna difícil, pois é complicado

encontrar todas as pessoas para receberem suas chaves públicas (E-SEC, 2001).

O certificado digital garante a segurança da chave pública de alguém. Porém,

como proteger a chave privada? Qualquer pessoa que tenha acesso à chave privada de

outro, pode se passar por ela em todo tipo de transação, visto que ele passa a assinar pela

pessoa. Por essa razão, o proprietário da chave privada deve ter muita preocupação em

manter o sigilo desta. Existem várias formas de fazer isso. Uma é trancando num cofre um

disquete com a sua chave privada. Esse processo é muito seguro, porém muito burocrático,

visto que a chave não pode ser levada para outros lugares. Outra forma de fazer isso é

cifrando a chave com uma senha que somente o dono conheça. Esse é um processo bom,

pois uma vez a chave cifrada, é possível guardá-la num disquete e levá-la para qualquer

lugar. O inconveniente dessa solução é que se a senha for fraca, alguém que tenha acesso a

chave cifrada pode efetuar tentativas múltiplas de decifrá-la (E-SEC, 2001).

Backup:

Considerada como uma das principais ferramentas para segurança dos dados, os

softwares de backup existem para criar cópias de segurança das informações e dos sistemas

de uma empresa, além de recuperar as informações quando necessário.

A correta implantação dos procedimentos de backup garante a recuperação dos

dados no caso de problemas de hardware e também nos casos de quebra de integridade. Os

backups, especialmente os diários, são úteis na verificação da integridade dos conteúdos,

pois podem fornecer um comparativo histórico destes. Além disso, a comparação dos

conteúdos pode ser usada como prova legal contra atividades de hackers. A sugestão é que

seja feito um backup completo do sistema pelo menos uma vez por mês e backups

incrementais ao menos duas vezes por semana (PEREIRA, 2000).

Mesmo com todos os cuidados, é difícil prever tudo o que pode acontecer de

errado com os sistemas e dados. Se existirem backups adequados, entretanto, o sistema

atual pode ser comparado com a cópia e a organização poderá restaurá-la ao seu estado de

operação normal. Mesmo em caso de perda total dos equipamentos, os backups, contendo

os sistemas e informações vitais da empresa, poderão ser processados em outra localidade,

em outros equipamentos.

Em linhas gerais, a política de backup contém os procedimentos e a infra-

estrutura necessários à proteção de todo o acervo informacional da instituição, objetivando
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possibilitar a continuidade de suas atividades. A definição de que dados e sistemas devem

ser copiados, e com que periodicidade, deve ser feita criteriosamente e com a participação

de todos os responsáveis, ou seja, gerência, proprietário do sistema, departamento de

informática e usuários mais críticos. Geralmente, as estratégias de backup são uma

combinação de métodos, desde o backup completo do sistema, até o backup de arquivos

pessoais feito pelos usuários. A periodicidade de backup de cada um desses métodos

dependerá da importância dos sistemas e dos dados manipulados.

É importante lembrar que, a cada alteração, novas cópias deverão ser feitas. A

adoção desse tipo de atitude depende diretamente da relevância do sistema para a

continuidade dos negócios da organização. Os backups não protegem a instituição apenas

contra falhas de hardware e software, mas também contra alterações propositais feitas por

invasores. Se houver alguma suspeita de invasões, é recomendável restaurar o sistema a

partir do último backup, a fim de protegê-lo contra alterações feitas pelo invasor, já que

nem sempre é possível identificar tudo que foi alterado ou apagado. É conveniente que

todos os backups efetuados estejam devidamente registrados, para que não haja qualquer

dúvida quanto ao seu conteúdo e data de atualização. Além disso, o próprio local de

armazenamento deve ser suficientemente seguro (FIGUEIREDO, 2001).

Software Antivírus:

Os antivírus são programas que procuram detectar, e então, anular ou remover

vírus de computador. Estão em constante atualização, pois vários novos vírus surgem

constantemente. Muitos já são capazes de remover até cavalos de tróia (trojans). Hagen1

(2001), Guttman e Bagwill2 (1997) apud (PELISSARI, 2002) descrevem como funcionam

os softwares antivírus. Basicamente, estes possuem uma base de dados com as assinaturas

dos vírus conhecidos. Essas assinaturas são o código dos vírus, os quais são verificados

arquivo por arquivo no processo de procura. O ponto chave é manter a base de dados

atualizada com as assinaturas de todos os novos vírus descobertos a cada dia. Vale

salientar que o software antivírus precisa ser atualizado freqüentemente, a fim de manter-se

protegido. Mesmo assim, um antivírus atualizado não oferece proteção total. Hagen (2001)

apud (PELISSARI, 2002) salienta que deve ser analisada cuidadosamente 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. Esse processo de procura utiliza os recursos do

computador. Por isso, deve-se equilibrar a performance, observando a configuração da

máquina e o grau de proteção desejado.
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Guttman e Bagwill (1997) apud (PELISSARI, 2002) complementam,

exemplificando que em redes onde é permitido aos usuários fazer download de arquivos da

Internet (principalmente através de anexos em um e-mail), deve ser instalado um software

de antivírus também no firewall da empresa. Não podem ser esquecidos os softwares nas

estações e nos servidores. Os mesmos autores fornecem uma classificação básica para se

realizar em uma possível política de segurança para vírus que aborda os seguintes 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

detecção do arquivo, eliminação do vírus ou reinstalação do Sistema Operacional.

Firewalls:

Uma das principais tecnologias de segurança já criadas, o firewall trouxe

grandes inovações para os sistemas de rede que acessam a Internet. Logicamente não é a

única solução para as questões de segurança, mas, se utilizado corretamente, pode trazer

grandes vantagens para seus adeptos.

Para se entender os mecanismos de funcionamentos de um firewall, é

importante primeiramente compreender seu conceito e suas principais finalidades. Alguns

autores colocam desta forma os conceitos sobre o tema:

Sette (2001) diz que o firewall, em uma definição mais usual é uma barreira

entre duas redes, geralmente, ele fica entre local e a Internet.

Por sua vez, Hunt (1998) complementa afirmando que firewall é um método

para manter a segurança entre redes confiáveis e não confiáveis, e sua escolha,

configuração e operação são definidos pela política. Para Nakamura & Geus (2002, p.

116), firewall é “um ponto entre duas ou mais redes, que pode ser um componente ou

conjunto de componentes, por onde passa todo tráfego, permitindo que o controle, a

autenticação e os registros de todo o tráfego sejam realizados”. Os mesmos autores

completam dizendo que o firewall é tão seguro quanto a política de segurança no qual está

inserido, mas que, se for muito restritivo, nem sempre é transparente ao usuário, por isso,

alguns destes podem tentar driblar a política, a fim de poderem realizar as tarefas que

desejarem.

A função do firewall é na verdade proteger as redes internas contra acessos não

autorizados vindos de fora da rede. Sua configuração e atualização devem estar em

consonância com a política de segurança da organização, estabelecendo o tipo de acesso

que deve ser permitido ou negado (MOREIRA, 2001).
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Pode-se notar então, a importância que este mecanismo tem para os ambientes

computacionais. A figura abaixo ilustra o posicionamento de um firewall na rede de

computadores:

Figura 06 – Posicionamento de um firewall na rede de computadores

Fonte: Zwicky et al. apud (Bortoluzzi, 2001).

Guttman e Bagwil apud (PELISSARI, 2001) definem as seguintes funções para

os firewalls:

Podem direcionar o tráfego para sistemas internos mais confiáveis;

Esconder sistemas vulneráveis que não poderiam ser facilmente protegidos;

Poder criar um “log” do tráfego de entrada e saída da rede;

Podem esconder informações, como nome de sistemas, topologia da rede e

identificações do usuário interno de possíveis intrusos;

Podem prover autenticação mais robusta que aplicações mais simples

disponibilizam.

Recentes pesquisas demonstram o maior interesse no uso deste mecanismo pelas

organizações. O gráfico 03 e a figura 07 mostram tal situação.

Gráfico 03 – Principais tecnologias de segurança usadas por empresas americanas
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Fonte: Computer crime and security survey. Computer Security Institute, 2003.
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Figura 07 - Medidas de segurança mais implementadas por empresas brasileiras

     Fonte: 9ª Pesquisa nacional sobre segurança da informação. Módulo Security System, 2003.

Tipos de firewalls:

Consoante à tecnologia atual na qual se baseiam, os firewalls podem ser

classificados nas seguintes categorias (RODRIGUES, 2002):

Filtros de pacotes – normalmente suportados em routers, que decidem se devem

ou não encaminhar um pacote, com base em listas de controle de acesso (ACL).

Estas listas são normalmente estáticas, daí estes firewalls serem genericamente

designados como firewalls estáticos;

Firewalls de aplicação (ou proxies) – controla todo o tráfego que atravessa a

fronteira entre a rede externa e a rede interna, funcionando ao nível de aplicação e

podendo executar funções de autenticação, controle de acesso e controle do estado

das ligações, o que permite uma filtragem mais inteligente, porque não se baseia

em regras estáticas. Neste caso, não há comunicação direta entre os sistemas

externos e internos das redes;

O híbrido: nesses sistemas estão inclusos elementos dos dois tipos anteriores de

projeto para maximizar segurança e performance.

É importante não esquecer que o firewall deve estar presente em todas as

conexões da rede interna com a Internet. Não adianta nada colocar um firewall

extremamente sofisticado na ligação do backbone se, dentro da rede interna, existir um

micro com um modem conectado em outra rede.

IDS: Sistemas de detecção de intrusos - (Intrusion Detection System):

Este sistema trabalha como uma espécie de alarme contra intrusões, que ao

reconhecer os primeiros sinais de um ataque, pode reagir minimizando os prováveis

perigos deste ataque, isto é, um IDS é capaz de detectar e alertar os administradores,

informando sobre comportamentos anormais na organização, bem como oferecer subsídios
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suficientes para que esta melhore sua proteção principalmente os considerados internos.

(GEUS & NAKAMURA, 2002).

Segurança Máxima (2001) coloca esta ferramenta como o ato de detectar um

usuário hostil ou invasor o qual está tentando obter acesso não autorizado, cujo objetivo é

ajudar a automatizar o processo de procurar invasores.

Para se compreender bem o que vem a ser o IDS, faz-se necessário salientar o

pode ser encarado como intruso ou invasor.

Segundo Moreira (2001, p. 140), um intruso “pode ser um conjunto de ações ou

até mesmo uma pessoa que tenta invadir um sistema de computador no qual não possui

permissão ou até mesmo aquele que tenta fazer mau uso do mesmo.” Existem basicamente

dois tipos de intrusos:

Intrusos internos: pessoas muitas vezes com acesso autorizado agindo de

má fé, funcionários descontentes, etc;

Intrusos externos: hackers, crackers, etc.

Uma ferramenta de IDS deve possuir algumas características, entre elas

(Nakamura & Geus, 2002): 

a) Monitoramento e análise das atividades dos usuários e sistemas;

b) Deve resistir a tentativas de mudança (subversão) de sua base, ou seja, deve

monitorar a si próprio de forma a garantir sua segurança;

c) Detecção em tempo real;

d) Deve detectar mudanças no funcionamento normal;

e) Deve ser de fácil configuração, cada sistema possui padrões diferentes e a

ferramenta de IDS deve ser adaptada de forma fácil aos diversos padrões.

f) Capacidade de registro do ataque, de modo a aprender como os ataques são

realizados e preparar uma defesa melhor;

g) Flexibilidade de resposta, com a capacidade de reação, para a prevenção de

possíveis danos;

h) Detecção de prováveis erros que podem acontecer ao sistema. Estes podem ser

classificados em: falso positivo, falso negativo e subversão: 

Falso positivo ocorre quando a ferramenta classifica uma ação como uma

possível intrusão, quando na verdade trata-se de uma ação legítima;
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Falso negativo ocorre quando uma intrusão real acontece, mas a ferramenta

permite que ela passe como se fosse uma ação legítima;

Subversão ocorre quando o intruso consegue modificar a configuração,

fazendo com que a ferramenta IDS entenda o ataque como um falso negativo.

Atualmente, as implementações de IDS podem ser agrupadas nas categorias

descritas a seguir:

IDS baseado em rede ou NIDS (Network Intrusion Detection System): são

mecanismos de análise que capturam tráfego de rede e o compara com um

conjunto de padrões de ataques ou assinaturas conhecidos. Podem ser

instalados passivamente, sem exigir modificações importantes nas redes.

Alguns pontos fortes do NIDS: o monitoramento pode ser oferecido para

múltiplas plataformas, podem identificar não só os ataques reais, mas

também as tentativas, não causam impacto no desempenho da rede;

IDS baseado em host ou HIDS (Host Intrusion Detection System): são

capazes de monitorar acessos e alterações em importantes arquivos do

sistema, modificações nos privilégios dos usuários, processos do sistema,

uso da CPU, entre outros aspectos. Alguns pontos fortes do HIDS: poder

verificar o sucesso ou a falha de um ataque com base nos registro do

sistema, detectar ataques físicos ao servidor, pode detectar ataques que

utilizam criptografia, geram poucos falsos positivos;

Recentemente, uma combinação positiva entre estes dois tipos de IDS tem sido

bastante comentada. É o Hybrid IDS ou IDS híbrido, cujo objetivo é unificar os pontos

fortes das categorias anteriormente mencionadas e, por conseguinte, oferecer uma melhor

capacidade de detecção de intrusões. Este IDS opera como um NIDS, coletando o tráfego

na rede, processando os pacotes e detectando e respondendo a ataques. Entretanto, ele faz

isso como um HIDS, ou seja, processando os pacotes endereçados ao próprio sistema e

eliminando o problema de desempenho, tão comum no NIDS. (Nakamura & Geus, 2002).

Monitoramento eletrônico:

Vários artigos e discussões já tem sido levantados sobre o assunto tornando-o

um importante aspecto ligado à segurança. Aqui serão levantadas apenas algumas

informações sobre o tema, uma vez que o mesmo foi objeto de discussão durante alguns

momentos da pesquisa de campo pelo fato de estar ligado diretamente ao tema e também

por ser objeto de interesse da pesquisadora para estudos posteriores.
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O monitoramento eletrônico do correio eletrônico serve para garantir a

integridade da informação dentro do ambiente corporativo, ou seja, o funcionário pode

utilizar o serviço de correio eletrônico organizacional e seus recursos, porém, não detêm a

privacidade de sua caixa postal. A mesma só deve ser utilizada para fins de interesse da

organização e para melhor desempenhar suas atividades funcionais (EPAMINONDAS,

2001).

De acordo com uma pesquisa realizada pela AMA (American Management

Association), publicada no ano 2001, 42% das organizações americanas entrevistadas

monitoram as atividades de seus funcionários, envolvendo comunicações por correio

eletrônico. Sendo que dentre as que não utilizam, 21% planejavam implementar esta

ferramenta durante o período de 2000/2001. Já White & Pearson (2001) informa que

somente 20% das 1000 maiores companhias da revista Fortune, utilizam software de

monitoramento para observar seus computadores.

Epaminodas (2001) diz, ainda, que a partir do monitoramento eletrônico pode-

se ter o controle de um grande problema encontrado na maioria das organizações. A

chamada “perda de produtividade”, onde os usuários gastam seu tempo de trabalho para:

Receber ou enviar fotos, arquivos de áudio e vídeo;

Receber ou enviar piadas, correntes, pirâmides, receitas de riqueza, etc;

Fazer incitações à discriminação de qualquer espécie;

Escrever correspondências para amigos e familiares;

Receber ou enviar mensagens relativas a negócios paralelos;

Enviar currículos para agências de emprego;

Outra fonte, Cohen (2001), diz que 10% dos empregados americanos recebem

cerca de 21 e-mails pessoais, por dia. E ainda há o tempo gasto para escrever e enviar

respostas a estes e-mails. Tudo isto proporciona uma perda enorme da produtividade,

ocasiona a degradação no desempenho da rede local, bem como perdas financeiras. Por

isso, a maior barreira para se monitorar correio eletrônico são os próprios funcionários.

De fato, a privacidade dos usuários é um ponto a se levar bastante em

consideração quando se trata de tal assunto, pois existe possibilidade de problemas em

relação ao comportamento dos usuários quando estes não sabem que estão sendo

monitorados ou se sabem, não concordam. Ariss (2002) diz que os empregados que são

monitorados reclamam da vigilância, da carência de envolvimento, da redução de apoio

social dos colegas e supervisores, além do medo de perder o emprego. O mesmo autor

mostra também um estudo onde 75% dos empregados entrevistados acreditavam que seu
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trabalho sofria perda de qualidade devido ao monitoramento. Alguns tinham ansiedade,

depressão e distúrbios nervosos, inclusive resultando em uma perda do auto-respeito e

diminuição no moral.

O mesmo autor recomenda que a decisão sobre utilizar ou não o monitoramento

nas empresas deve ser debatida e tomada após o julgamento de todos os fatores. Se for

decidido pelo seu uso, então as relações com os empregados, os aspectos legais e éticos

precisam ser atenuados. Para Ariss (2002), os seguintes procedimentos para o

monitoramento devem ser considerados:

Identificar as propostas para o monitoramento e limitar o que será necessário para

realizar esta proposta. O monitoramento somente existirá e não será intrusivo aos

funcionários;

Requerer que cada empregado assine um documento que autorize a organização a

monitorar seu e-mail e seu computador. Este documento deve tornar claro que os

empregados não devem ter expectativas em relação à privacidade nas suas

comunicações eletrônicas;

Desenvolver e providenciar para os empregados uma política escrita sobre o uso

dos sistemas, delineando exatamente quais os tipos de comunicações proibidas;

Informar a todos os empregados como e quando eles serão monitorados e como

será avaliado seu desempenho;

Considerar os custos do monitoramento excessivo, tais como baixa no moral, alta

rotatividade e potenciais ações judiciais.

O CORREIO ELETRÔNICO:

Conhecido mundialmente como e-mail (electronic mail), esta forma de

comunicação eletrônica veio para revolucionar os sistemas tradicionais e interligar as

pessoas de todo mundo. Foi um dos primeiros serviços oferecidos pela Internet. Segundo a

Rede Nacional de Pesquisa (2001), o correio surgiu da necessidade de comunicação entre

pesquisadores dispersos em diferentes instituições nos EUA.

Sua definição pode ser resumida através do seguinte conceito:

O Applied Technologies Group (2000) afirma que o e-mail é um método de

comunicação extremamente rápido e barato, cuja capacidade de transmitir mensagens

anexadas (como documentos, apresentações, gráficos e mesmo aplicações) aumenta sua

potencialidade.
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Uma das características mais notáveis do e-mail é o custo de envio de uma

mensagem ser independente da distância entre remetente e destinatário. Para enviar uma

mensagem para alguém no exterior se paga o mesmo preço de uma mensagem enviada

para o próprio vizinho. Com o correio eletrônico também é possível enviar uma mensagem

para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, sem ter que enviar cópias para cada pessoa

do grupo. Entretanto, o correio eletrônico também possui suas desvantagens. A principal

delas é a falta de garantia no prazo de entrega da mensagem. Para ir do computador do

remetente ao do destinatário, a milhares de quilômetros de distância um do outro, uma

mensagem pode levar de 5 minutos até 5 horas, dependendo das condições da rede no

momento do envio. Ainda assim, geralmente é possível se comunicar via e-mail com

qualquer lugar do mundo em questão de minutos (REDE NACIONAL DE PESQUISA,

1997).

 História:

O surgimento dos sistemas de correio eletrônico ocorreu em meados dos anos

60 e eram simplesmente formados por protocolos de transferência de arquivos, com uma

única convenção: a primeira linha de cada mensagem teria de conter o endereço do

destinatário. Isto melhorou com o passar do tempo, pois era uma limitação bastante

inconveniente. Não era possível enviar mensagens para um grupo de pessoas e também não

se podia enviar mensagens que misturassem desenhos, fax ou voz (TANENBAUM, 1997).

Com a aquisição de experiências, as pessoas começaram a projetar sistemas de

correio eletrônico mais sofisticados.

Em 1982, propostas de sistemas de correio eletrônico da ARPANET3 foram

publicadas como a RFC (Request for Comments) 821 – protocolo de transmissão e a RFC

(Request for Comments) 822 – formato de mensagem, os quais passaram a ser amplamente

utilizados. Sua simplicidade e praticidade sobrepujaram todos os concorrentes.

(TANENBAUM, 1997).

 Nas duas últimas décadas, o correio eletrônico rapidamente ganhou força e

disseminação por todo o mundo, permitindo também a transferência de outras informações

como programas executáveis e arquivos de dados. (TEIXEIRA JR., ET. AL, 1999).

No Brasil, a primeira instituição a oferecer os serviços do correio eletrônico foi

a ONG presidida por Betinho, Ibase (REDE NACIONAL DE PESQUISA, 1997).

Segundo a IDC (International Data Corporation), o número de e-mails

trocados diariamente está na faixa dos 10 bilhões. Até 2005, esse número deverá chegar a

36 bilhões.
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Funcionamento:

O funcionamento do correio eletrônico é, em geral, simples. Ao se enviar uma

mensagem para um destinatário, o computador prepara e formata essa mensagem segundo

os padrões aceitos pela rede e envia para o provedor de acesso. O computador do provedor

de acesso analisa o endereço eletrônico do destinatário para verificar se é o endereço de um

assinante desse provedor. Em caso positivo, a mensagem é colocada na caixa postal desse

assinante, que irá recebê-la assim que acessar sua (dele) caixa postal. Em caso contrário, a

mensagem é enviada para o um outro provedor da rede. Esse processo de reenvio é

repetido, com a mensagem "viajando" de computador em computador até que um deles

reconheça o endereço eletrônico do destinatário.

A garantia de que a mensagem chegue ao seu destino pode ser definida por dois

motivos: a forma inteligente como os computadores da Internet são conectados e a sintaxe

dos endereços eletrônicos. Com base nisso, fica assegurado que a mensagem sempre acaba

chegando ao seu destino. Exceto no caso de endereço inexistente, no qual o remetente

receberá a mensagem de volta, como acontece no correio postal (REDE NACIONAL DE

PESQUISA, 1997)

A figura a seguir exemplifica o funcionamento do correio eletrônico:

Figura 08 - Funcionamento do correio eletrônico:

Fonte: Rede Nacional de Pesquisa, 1997.
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O conhecimento do processo de funcionamento do envio/recebimento de um e-

mail facilita bastante o correto manuseio deste tipo de programa. Aqui será mostrado de

forma superficial como funcionam os sistemas e seus componentes do correio eletrônico.

Qualquer pessoa que possua um endereço eletrônico é capaz de enviar e receber

mensagens através da Internet. Os endereços eletrônicos possuem duas partes e são

separadas pelo símbolo @ (arroba). Do lado esquerdo do símbolo fica o username

(identificação do nome da caixa postal eletrônica do usuário) e à direita o chamado

domínio, normalmente identificando o provedor onde esta caixa postal está localizada.

Observe-se o exemplo a seguir:

username@host.com.br

username: é o nome pelo qual o computador conhece o usuário

host: representa o nome do domínio do equipamento ao qual a caixa postal do usuário

pertence.

com: é o tipo de organização ao qual o usuário pertence. Neste caso, é uma companhia,

geralmente privada.

br: identifica o país que a organização ou sub-rede pertence.

Nos elementos que compõe a segunda parte também é possível identificar a

natureza e o país onde um provedor atua. Isso indica tratar-se de uma instituição comercial

instalada no Brasil. O quadro abaixo oferece mais exemplos.

Quadro 07 – Natureza das organizações segundo a localização geográfica

NATUREZA DAS ORGANIZAÇÕES REGIÃO GEOGRÁFICA

.com (comercial) .arg (Argentina)

.edu (educacional) .uk (Reino Unido)

.gov (governamental) .du (Alemanha)

.org (outras organizações) .fr (França)

Fonte: Rede Nacional de Pesquisa, 1997.

Os componentes principais de um sistema de correio eletrônico são:

USER AGENT: programa que interage com o usuário, responsável pela

obtenção de mensagens a serem transmitidas e a retirada de mensagens

recebidas;

MAIL TRANSPORT AGENT (MTA) – programa responsável pelo transporte

de mensagens entre os pontos envolvidos. Locais ou através da Internet;
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MAIL BOXES: caixas postais onde são armazenadas as mensagens recebidas;

MAIL BOX MANAGER: programa responsável pelo gerenciamento das caixas

postais.

As mensagens eletrônicas, por sua vez, são o conjunto de informações

transmitidas entre remetente e destinatário. O texto escrito é uma parte desse conjunto,

chamado de corpo da mensagem. Além do corpo, toda mensagem tem um cabeçalho, onde

são descritos o endereço eletrônico do destinatário, o assunto da mensagem e outras

informações tais como os endereços eletrônicos que receberão cópia da mensagem e nomes

de eventuais arquivos anexados à mensagem (REDE NACIONAL DE PESQUISA, 1997).

Segundo Neto (2001), as mensagens eletrônicas são formadas por:

a) Cabeçalho (Header): Informações de controle (de quem é a mensagem, para

quem se destina, computadores por onde passou, identificação da mensagem, etc). É

formado pelos seguintes campos: To, From: e-mail do Recipiente/Criador da mensagem;

Cc, Bcc: e-mail para cópia carbono/cópia cega; Sender: E-mail do remetente; Received by:

Linha com cada agente do caminho percorrido; Reply to: Endereço para envio de respostas;

Message-Id: Identificador único de cada mensagem; Subject: Assuntos Anexos

(attachments);

b) Corpo (Body): Texto sendo enviado. É separado do cabeçalho por uma linha

em branco;

c) Envelope: Informações que descrevem o remetente ou destinatário, mas que

não fazem parte da mensagem. Só existem internamente ao sistema.

A figura abaixo exemplifica o formato básico de uma mensagem eletrônica:

Figura 09 – Exemplo de uma mensagem eletrônica
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Fonte: Microsoft Corporation, 2002.

Existem padrões na Internet para definir como os computadores codificam e

interpretam mensagens. Os mais conhecidos são o SMTP4 (Simple Mail Transfer Protocol)

e o POP-35. Um computador terá de conhecer esses padrões para que seja possível enviar e

receber mensagens. Isso é conseguido com a instalação de um programa, usualmente

fornecido pelo provedor de acesso.

Principais finalidades:

Segundo o Instituto Tamis (1997), o uso do correio eletrônico está disseminado

entre todas as categorias de usuários da Internet e seu papel central é a comunicação

interativa entre indivíduos ou grupo de indivíduos previamente definidos. No meio

acadêmico, ele também propicia a estudantes, professores e pesquisadores trocarem

informações acadêmicas, sendo utilizado, inclusive, como meio de comunicação básica nas

listas de discussão ou fóruns eletrônicos. Essas listas consistem em endereço eletrônico que

redistribui todas as mensagens para uma lista de participantes, ou seja, uma única

mensagem é automaticamente distribuída para os membros da lista, promovendo uma

"conferência" via rede.

Pode-se observar que o correio eletrônico passou a ser um importante meio de

comunicação entre as pessoas, tornando-se imprescindível principalmente nas

organizações onde a necessidade de informação é tão grande. Segundo Flynn (2001), cerca

de 1.4 trilhões de mensagens eletrônicas foram enviadas de empresas norte-americanas.

Atualmente o correio eletrônico supera a utilidade do telefone porque ele pode

conectar pessoas separadas não somente pelo espaço, mas pelo tempo. O e-mail encoraja a
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troca rápida de idéias e opiniões, tornado possível estender discussões entre pessoas que

não estão próximas (KAY, 2001).

Entretanto, o correio eletrônico pode e é utilizado como método para o envio de

arquivos e códigos maliciosos que podem destruir as informações ou os sistemas de quem

o recebe o abre indevidamente. De acordo com Green (2001), o e-mail pode ser

interceptado de 10 formas diferentes. Eis alguns:

Internet;

Provedor de acesso;

Provedor de e-mail;

Escritório;

Universidades, escolas, etc.;

Redes locais;

Cuidados precisam ser tomados a fim de se verificar a idoneidade de uma

mensagem eletrônica, bem como prováveis soluções para tal questão. Isto é de extrema

relevância, pois como defende Green (2001, p. 01), “poucas pessoas percebem com é fácil

abrir a porta do e-mail do seu computador ou de sua empresa”.

1 HAGEN, Richard D. A user's guide to security threats on the desktop, 2001. Disponível em www.sans.org
2 GUTTMAN, Barbara, BAGWILL, Robert. DRAFT – Internet Security Policy: A technical guide. NIST
Special Publication 800-XX, 1997.
3 riada em 1969, deu origem a atual Internet, como é conhecida hoje.
4 Protocolo para entrega de mensagens na Internet. Este tipo de protocolo serve para indicar para qual
servidor transmitirá as mensagens enviadas, que por sua vez se encarregará de transmitir ao destinatário.
5 Indica qual servidor armazenará temporariamente as mensagens recebidas. Ou seja, é um protocolo que cria
espaços de armazenamento em servidores para posterior entrega ao usuário.
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QUESTIONÁRIO Nº ________

1. A ORGANIZAÇÃO FORNECE CONTAS INDIVIDUAIS DE CORREIO
ELETRÔNICO AOS SEUS FUNCIONÁRIOS? (SE NEGATIVO, VÁ PARA A
QUESTÃO 6)
[   ] Sim                [   ] Não

2. COMO SE DÁ O ACESSO A ESTAS CONTAS? (MARQUE MAIS DE UMA
ALTERNATIVA, SE FOR O CASO)
[ ] A própria organização fornece contas de correio eletrônico através de uma rede
interna
[   ]  A organização permite o acesso a contas de webmail (UOL, IG, YAHOO, etc.)

[   ] Outro: _____________________________________________
3. QUEM POSSUI CONTA DE CORREIO ELETRÔNICO FORNECIDO PELA
ORGANIZAÇÃO? (MARQUE APENAS UMA ALTERNATIVA)
[   ] Todos os funcionários
[   ] Somente membros da alta gerência
[   ] Somente os funcionários do departamento de informática
[   ] Ninguém possui
[   ] Outro: ______________________________________________

4. QUANTAS CONTAS ATIVAS EXISTEM NA ORGANIZAÇÃO?  _________
contas

5. QUAIS AS PRINCIPAIS FINALIDADES DO CORREIO ELETRÔNICO NA
ORGANIZAÇÃO? (MARQUE MAIS DE UMA ALTERNATIVA, SE FOR O CASO)
[   ] Comunicação entre departamentos
[   ] Envio e recebimento de documentos (ofícios, relatórios, memorandos, etc.)
[   ] Comunicação externa com terceiros (fornecedores, organizações terceirizadas, outras unidades,
etc.)

[   ] Troca de mensagens com assuntos particulares
[   ] Outro: _______________________________________________

6. NA SUA OPINIÃO, POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA, QUAIS DEVERIAM SER
AS PRINCIPAIS FINALIDADES DO CORREIO ELETRÔNICO EM UMA
ORGANIZAÇÃO? (CONSIDERE 1 COMO A MAIS UTILIZADA)
[   ] Comunicação entre departamentos
[   ] Envio e recebimento de documentos (ofícios, relatórios, memorandos, etc.)
[ ] Comunicação externa com terceiros (fornecedores, organizações terceirizadas, outras unidades,
etc.)

[   ] Troca de mensagens com assuntos particulares
[   ] Outro: _______________________________________________



7. VOCÊ CONHECE ALGUM MODELO, CÓDIGO DE PRÁTICA OU DIRETRIZ
SOBRE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO CO RREIO ELETRÔNICO?
[   ] Não
[   ] Sim  Qual(is)?_______________ _______________ _____________

8. A ORGANIZAÇÃO POSS UI ALGUM TIPO DE PROCEDIMENTO PARA A
SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES CONT IDAS NO CORREIO ELETRÔNICO
DOS USUÁRIOS? (SE NEGATIVO, VÁ PARA QUESTÃO 13)
[   ] Sim, já temos           [   ] Não temos            [   ] Encontra-se em desenvolvimento

9. QUEM ELABOROU/ESTÁ ELABO RANDO ESTE PROCEDIMENTO?
[   ] Uma comissão formada por membros do departamento de informática

[   ] O Diretor/Gerente do setor de informática
[   ] Utilizamos um modelo elaborado por uma organização especializada na área
[   ] Outro ___________________________________________________

10. A ORGANIZAÇÃO UTILIZOU/EST Á UTILIZANDO COMO BASE PARA
APLICAR TAL PROCEDIMENTO, ALGU M MODELO, CÓDIGO DE PRÁTICA OU
DIRETRIZ ESPECÍFICA?
[   ] Sim      Qual? ____________________________________________
[   ] Não

11. A ORGANIZAÇÃO FEZ/ESTÁ FA ZENDO UMA COMUNICAÇÃO DESTES
PROCEDIMENTOS AO S FUNCIONÁRIOS?
[   ] Sim             [  ] Não, mas comunicaremos
[   ] Estamos  comunicando   [   ] Não achamos necessário

12. COMO A ORGANIZAÇÃO COM UNICOU/ESTÁ COMUNICANDO TAL
PROCEDIMENTO DE SEGU RANÇA PARA O USO DO CORREIO ELETRÔNICO?
(MARQUE MAIS DE UMA ALTERNATIVA, SE FOR O CASO)
[   ] Aviso(s) através do logon
[   ] Documento assinado pelo responsável e distribuído a todos os usuários
[   ] Comunicado oral pelo pessoal da informática
[   ] Não foi apresentado
[   ] Outro: __________________________________________________

13. QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ME DIDAS UTILIZADAS PELA ORGANIZAÇÃO
A FIM DE MANTER A SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES QUE TRAFEGAM
ATRAVÉS DO CORR EIO ELETRÔNICO? (MARQUE APENAS TRÊS)
[   ] Até o momento não utilizamos técnicas de segurança
[   ] Programa de treinamento para usuários
[   ] Software antivírus
[   ] Monitoramento eletrônico
[   ] Proxy
[   ] Firewall
[   ] Outro: _______________________________________________

14. QUAIS SERIAM, NA SUA OPINIÃO, AS PRINCIPAIS MEDIDAS PARA SE MANTER A
SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES QUE TRAFEGAM ATRAVÉS DO CORREIO



ELETRÔNICO? (MARQUE TRÊS, POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA, CONSIDERANDO 1
PARA A MAIS IMPORTANTE)
[   ] Não considero nenhuma técnica importante
[   ] Sistema de criptografia
[   ] Assinatura digital

[   ] Programa de treinamento para usuários
[   ] Software antivírus
[   ] Monitoramento eletrônico
[   ] Proxy
[   ] Firewall
[   ] Outro: ________________________________________

15. HÁ RESPONSÁVEL(IS) PELA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DAS
INFORMAÇÕES EM SUA ORGANIZAÇÃO?

[   ] Não
[   ] Sim – Quem?_____________ ____________ ___________

16. ABAIXO SE ENCONTRAM AFIRM AÇÕES SOBRE O USO DO CORREIO
ELETRÔNICO EM GERAL.

LEIA ATENTAMENTE AS OPÇÕES A BAIXO E ASSINALE SUA OPINIÃO,
MARCANDO APENAS UMA ALTERNATIVA:

CT  =  CONCORDO TOTALMENTE C =  CONCORDO
N =  NEM CONCORDO NEM DISCORDO
D = DISCORDO DT = DISCORDO TOTALMENTE

CT C N D DT

A organização não deve monitorar o sistema de correio
eletrônico de todos os seus funcionários

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

A organização deve verificar regularmente as caixas de
mensagens enviadas e recebidas no correio eletrônico
dos funcionários

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

O uso do correio eletrônico não agiliza a comunicação
entre departamentos/setores da organização

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

O correio eletrônico deve ser acessível para todos os
usuários sem orientação sobre a segurança

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

As técnicas de segurança no correio eletrônico não
precisam de aprimoramento contínuo.

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

O correio eletrônico deve ser acessível para todos os
usuários desde que haja orientação sobre a segurança

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

A utilização do correio eletrônico facilita a disseminação
da informação.

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

Orientar os usuários sobre os possíveis perigos em
relação ao recebimento de mensagens eletrônicas não
diminui os riscos de ataques ao sistema da organização

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

O treinamento sobre segurança não deve ser aplicado para todos
os usuários da organização

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

Normas e procedimentos específicos sobre segurança
da informação para o correio eletrônico não são
necessários

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ]



17. A ORGANIZAÇÃO REALIZA/JÁ  REALIZOU ALGUMA FORMA DE
TREINAMENTO SOBRE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  NO CORREIO
ELETRÔNICO? (SE NEGATIVO, PULE AS QUESTÕES 18 E 19)
[   ] Sim               [   ] Não             [   ] Estamos realizando

18. QUEM PARTICIPA/ JÁ PARTICIPOU DESSE TREINAMENTO SOBRE
SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES?  (MARQUE MAIS DE UMA ALTERNATIVA,
SE FOR O CASO)
[   ] Todos os usuários
[   ] A alta gerência
[   ] Os funcionários do departamento de informática
[   ] O diretor/gerente do departamento de informática
[   ] Outro: _________________________________________

19. DE QUE MANEIRA É/FOI RE ALIZADO ESTE TREINAMENTO? (MARQUE
MAIS DE UMA ALTERNATIVA, SE FOR O CASO)
[   ] Cursos e/ou seminários
[   ] Distribuição de cartas, folders e/ou outros documentos internos
[   ] Reuniões periódicas
[   ] Palestras
[   ] Outro: _________________________________________

20. QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE O TREINAMENTO DO S USUÁRIOS EM
RELAÇÃO A SEGURANÇA DA INFO RMAÇÃO PARA OS USUÁRIOS?
[   ] Necessário somente para o departamento de informática
[   ] Necessário somente para a alta gerência
[   ] Necessário para todos
[   ] Não é necessário para ninguém

21. QUAL SERIA O(S) OBJE TIVO(S) DESTE TREINAMENTO? (MARQUE MAIS
DE UMA ALTERNATIVA, SE FOR O CASO)
[   ] Melhorar as habilidades técnicas dos usuários em relação ao uso dos
programas de correio eletrônico
[   ] Limitar as ações dos usuários no uso dos sistemas
[   ] Melhorar a consciência dos usuários sobre a segurança no correio eletrônico
[   ] Outro:___________________________________________

22. TEMPO DE EXISTÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO? ___________ anos

23. QUANTIDADE DE FUNCI ONÁRIOS NA ORGANIZAÇÃO:
[   ] Menos 100 funcionários                  [   ] Entre 100 e 500 funcionários
[   ] Entre 501 e 1000 funcionários                [   ] Mais de 1000 funcionários

24. QUAL O NÚMERO DE ESTAÇÕ ES (MICROS) EM REDE DA
ORGANIZAÇÃO ? _____________micros

25. QUAL O NÚMERO DE ESTAÇÕES (MICROS) QUE ACESSA A INTERNET ?
_____________micros



26. A ORGANIZAÇÃO POSSUI UM WEBSITE? (SE NEGATIVO, PULE A
QUESTÃO 30)

         [   ] Sim              [   ] Está em desenvolvimento           [   ] Não

27. HÁ QUANTO TEMPO A ORGA NIZAÇÃO POSSUI ESTE WEBSITE?
[   ] Há 06 anos   [   ] Entre 03 e 06 anos [   ] Há menos de 03 anos

28. AVALIE SEU CONHECIMENTO EM:
INFORMÁTICA

[   ] Avançado
[   ] Experiente
[   ] Pouco
Experiente
[   ] Básico

REDES

[   ] Avançado
[   ] Experiente
[   ] Pouco Experiente
[   ] Básico

SEGURANÇA

[   ] Avançado
[   ] Experiente
[   ] Pouco
Experiente
[   ] Básico



29. HÁ QUANTO TEMPO ESTÁ NO CARGO QUE OCUPA : _____________anos

30. DEFINA SUA MAIOR FORMAÇÃO ESCOLAR:
[   ] Segundo Grau Completo           [   ] Superior Incompleto
[   ] Superior Completo                    [   ] Especialização ou MBA            [   ] Mestrado ou Doutorado

31. COMO SE MANTÉM ATUALI ZADO EM INFORMÁTICA? (CONSIDERE 1
PARA O MAIS  UTILIZADO)
[   ] Livros/Revistas Especializados       [   ] Pesquisa na Internet
[   ] Cursos Específicos          [   ] Participações em
Encontros/Congressos/Seminários
[   ] Outro: _______________________________________________
32. JÁ PARTICIPOU DE ALGUM TIPO DE TREINAMENTO SOBRE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO?

[   ] Sim             [   ] Não           [   ] Estou participando no momento

33. QUAL(IS)?___________________________________________________________

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS Nº 01
INFORMAÇÕES SOBRE A REDE INTERNA - ESTRUTURA GERAL

1. Como se encontra dividido o setor de informática e quantos funcionários há em
cada setor?

2. Qual a qualificação deles?

3. Qual a velocidade do link da rede da organização?

4. A organização possui quantos computadores e como se dividem? Qual sua
configuração?

5. Quantos servidores existem? Qual sua configuração? Onde ficam localizados?

6. Quais os softwares existentes na organização? São cópias licenciadas?

7. A instituição já detectou algum tipo de invasão a rede interna?

8. Existe alguma infra-estrutura de Segurança? Como está configurada? Quais
programas utilizados? Quem os gerencia?

9. Quem pode entrar no local onde estão os servidores?

10. Existe antivírus nas estações de trabalho? Qual a freqüência da
atualização? Quem faz?



INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS DE E-MAIL

1. Qual o tipo de servidor de e-mail é utilizado? Quem é o seu responsável?
Quem faz a manutenção? Há sistema de back-up?

2. Como é prestado o suporte aos usuários em relação às contas de e-mail?
Como eles se comunicam com o departamento?

3. Como é a aquisição de uma conta de e-mail? Quem pode tê-la?

4. Como se dá a manutenção nos serviços de e-mail? Os usuários são avisados?
Como?

5. Quais os mecanismos de segurança aplicados para o e-mail?

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS Nº 02

QUESTÕES ESPECÍFICAS PARA O GERENTE

1. Você acha que o e-mail agiliza o desempenho profissional do funcionário?
Por que?

2. Qual a sua opinião sobre o monitoramento eletrônico? E a privacidade dos
usuários?

3. Há alguma orientação aos usuários sobre o uso do e-mail? E quanto à
segurança?

4. Qual a sua opinião sobre o treinamento dos usuários em relação à
segurança da informação para os usuários?

5. Como chefe do setor de informática, de que forma você avaliaria a
existência de um programa de treinamento para os usuários em relação ao
correio eletrônico? No que ele seria útil?

6. Quais seriam as formas de treinamento possíveis?

7. Existe alguma coisa que você gostaria de melhorar em relação à
segurança? O quê?

8. Qual sua opinião sobre a segurança da informação?

9. Informar como se mantém atualizada sobre segurança.



ROTEIRO PARA ENTREVISTAS Nº 03
QUESTÕES ESPECÍFICAS PARA OS USUÁRIOS

1. Você possui acesso a conta de e-mail fornecido pela instituição?

2. Qual sua opinião sobre o correio eletrônico? Para que o usa?

3. Recebeu alguma orientação escrita ou oral sobre como utilizar esta conta?
Qual? Como?

4. Se não recebeu, acha importante receber? Por que?

5. Quais são suas dificuldades em relação ao uso do e-mail?

6. Como classificaria seu conhecimento sobre a utilização do e-mail?

7. Como é sua comunicação com as pessoas responsáveis pelo suporte à
informática?

8. Já recebeu algum tipo de orientação sobre segurança da sua conta de e-mail?
Qual? Como?

9. O uso do e-mail aumentou a agilidade na sua comunicação com outros
setores/pessoas da instituição?

10. Já recebeu mensagens com arquivos contaminados por vírus? Causou-lhe
algum de tipo de prejuízo?

11. Já recebeu mensagens com conteúdo difamatório, racista, pornográfico,
propagandas, correntes, etc. em seu e-mail?

12. Gostaria de participar de algum tipo de treinamento sobre segurança
aplicada ao correio eletrônico? Por que?

13. O correio eletrônico é importante para que você consiga executar suas
funções?

14. Sempre que existe manutenção no serviço você é previamente comunicado?
De que forma?

15. Concordaria com o gerenciamento (monitoramento) de suas mensagens, a fim de
garantir que não receba mensagens suspeitas?



LABORATÓRIOS DA FARN

Laboratório 01

O Laboratório possui acesso à Internet 24 horas e são responsáveis por ele 02 monitores,

trabalhando no período vespertino e 01 estagiário no período noturno.

Laboratório 02



O Laboratório também possui acesso à Internet 24 horas e são responsáveis por ele, 01 estagiário

no período vespertino e outro no período noturno.

Tanto o primeiro laboratório quanto o segundo são passíveis de mudança em relação ao número de

máquinas que comporta, pois a necessidade faz com que se transfiram eventualmente máquinas de

um para o outro.

Laboratório 03



O Laboratório possui acesso à Internet 24 horas e é responsável por ele 01 estagiário somente à

noite. (Durante o dia, este laboratório está disponível para os alunos da Escola Doméstica).

SERVIDORES DA FARN



Servidor Firewall (POPO) – Configurado

para gerenciar o firewall e o proxy.

 Servidor Web/Email – Configurado para

gerenciar o acesso à Internet e o serviço de correio

eletrônico.



   Servidor de domínio   da   Rede 

   Administrativa (ADM) – Configurado para

gerenciar toda rede de computadores

   utilizados por funcionários e

   professores.

Servidor de domínio da Rede Acadêmica

(S-LAB) - Configurado para gerenciar

toda a rede de computadores utilizada

pelos alunos. 

Servidor IDS – Configurado    para    a

análise de tráfego e para verificação de

ataques contra a rede.



             PRINCIPAIS TELAS DO CORREIO ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO

Tela 01 – Pasta de entrada do sistema

Tela 02 – Pasta de entrada do sistema – Escrever



 Tela 03 – Pasta de entrada do sistema – Endereços

Tela 04 – Pasta de en trada do sistema – Pastas I



Tela 05 – Pasta de ent rada do sistema – Pastas II

Tela 06 – Pasta de entrada do sistema – Opções I



Tela 07 – Pasta de ent rada do sistema – Opções II

Tela 08 – Pasta de en trada do sistema – Procura



Tela 09 – Pasta de entrada do sistema – Ajuda

Tela 10 – Desconexão do sistema



Princípios Institucionais:

Ensino, pesquisa e extensão;

Interdisciplinaridade;

Compromisso com a cultura e com o desenvolvimento local e regional;

Interação e integração com a comunidade;

Autonomia e democracia, nos limites da legalidade;

Cumprimento de sua missão e seus objetivos.

Objetivos Institucionais:

1. Manter atitudes e ações que garantam a excelência acadêmica;

2. Formar profissionais e especialistas de nível superior;

3. Realizar pesquisas e participar do crescimento cultural e científico do RN;

4. Implementar a extensão universitária, por meio de ações integradas com a

comunidade;

5. Incentivar e desenvolver parcerias e intercâmbios com instituições

representativas dos diversos segmentos da sociedade;

6. Aplicar os seus resultados financeiros operacionais para o aprimoramento e

expansão das suas atividades fins.

Estrutura Administrativa e Acadêmica:

A estrutura administrativo-acadêmica da FARN compõe-se do

seguinte quadro:

Conselho diretor;

Direção geral;

Direção geral adjunta;

Assessoria de programas especiais;

Assessoria de marketing institucional;

Biblioteca;

Secretaria;

Prefeitura do campus;

Diretoria administrativa;

Diretoria acadêmica.

DIRETRIZES DA INSTITUIÇÃO



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 75
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 75
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


