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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os conceitos de segurança da informação 
no ambiente corporativo, seguindo os padrões das normas NBR ISO/IEC 27002, NBR 
ISO/IEC 27001 e baseando-se em políticas de segurança da informação de empresas 
consagradas no ramo. Posteriormente, será realizado um estudo de caso para avaliar como 
a segurança da informação está sendo tratada nas empresas de Ourinhos e região. Isso 
será realizado através de um questionário com questões específicas que serão aplicados 
em algumas empresas da cidade de Ourinhos e região. As questões visam arrecadar dados 
concretos e estatísticos e transformá-los em gráficos para uma melhor interpretação. Com 
isso, poderemos analisar como as empresas de Ourinhos e região estão tratando a 
tecnologia do ambiente corporativo. Finalmente após analisar todos os dados arrecadados e 
encontrar as principais vulnerabilidades, prover soluções viáveis para ajudar as empresas 
estudadas a resolverem tais problemas. 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação, Proteção, Segurança da Informação, Ativos. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to present the concepts of information security in the enterprise, following 
the standards of the standards ISO / IEC 27002, ISO / IEC 27001 and based on the 
information security policies of established companies in the business. Subsequently, a 
detailed case study to evaluate how information security is being treated in companies 
Ourinhos and region. This will be accomplished through a questionnaire with specific 
questions that will be applied in some companies Ourinhos city and region. The questions 
aim to collect concrete data, statistical and transform them in graphics for better 
interpretation. With this, we can analyze how companies are treating Ourinhos and region's 
technology business environment. Finally after analyzing all the data collected and find the 
key vulnerabilities, providing viable solutions to help companies studied to solve such 
problems. 
Keywords: Information Technology, Protection, Security of Information Assets.  



5 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ISO - International Organization for Standardization 

IEC - International Eletroteclimical Comission 

Hacker - Indivíduos que elaboram ou modificam softwares ou hardwares mudando e 

criando funcionalidades novas e até mesmo se adaptando as antigas 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A Tecnologia da Informação em seu contexto geral é uma ferramenta que 

vem ganhando cada vez mais notoriedade no ambiente corporativo da atualidade. A 

Tecnologia da Informação tem sido reconhecida como arma estratégica competitiva, 

pois além de permitir e sustentar as operações do negócio viabiliza novas 

estratégias empresariais.  “A TI pode ser definida como todo recurso tecnológico e 

computacional destinado à coleta, manipulação, armazenamento e processamento 

de dados e/ou informações dentro de uma organização”. (FURTADO; VASCO, 2002, 

p. 54). 

 Em um mundo globalizado e com um mercado cada vez mais competitivo é 

necessário estar atento as novas tecnologias, que podem proporcionar novos 

horizontes de trabalho, traçar novas estratégias e proteger a credibilidade da 

empresa, evitando prejuízos e gerando lucros.  

 Atualmente é possível encontrar o uso da Tecnologia da Informação em 

empresas de todos os portes, desde micro até grandes empresas, por menor que 

seja a utilização. 

 A Tecnologia da Informação está presente em diversas formas dentro de uma 

instituição, como por exemplo, computadores, sistemas, programas de computador, 

antivírus, firewalls, entre outros ativos. 

 Dentro do contexto da Tecnologia da Informação existe um fator que pode ser 

determinante para todo o andamento da empresa e para determinar sua 

credibilidade, chamado de Segurança da Informação. 

 

A informação é um ativo que, como qualquer outro ativo importante 
para os negócios, tem um valor para a organização e 
consequentemente necessita ser adequadamente protegida. A 
segurança da informação protege a informação de diversos tipos de 
ameaças para garantir a continuidade dos negócios, minimizar os 
danos aos negócios e maximizar o retorno dos investimentos e as 
oportunidades de negócio. (NBR ISO/IEC 17799, 2001, p.2). 

 

O conceito inicial da Segurança da Informação considera o funcionário e a 

informação como os maiores ativos de uma empresa. 
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A Segurança da informação é a proteção da informação contra vários tipos de 

ameaças, para garantir a continuidade do negócio, minimizar riscos, maximizar o 

retorno sobre os investimentos e as oportunidades. 

A segurança da informação é obtida com a adoção de um conjunto de 

controles adequados, incluindo políticas, processos, procedimentos, estruturas 

organizacionais e funções de software e hardware. Esses controles precisam ser 

estabelecidos, implantados, monitorados, analisados criticamente e melhorados 

onde necessário, para garantir que os objetivos do negócio e da segurança da 

organização sejam atendidos. Isso pode ser feito em conjunto com outros processos 

de gestão do negócio. 

 

Objetivos 

 

 O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar os conceitos iniciais 

de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação no ambiente corporativo. 

 

Objetivo especifico 

 

 Realizar um estudo de caso com empresas de Ourinhos e região em relação a 

Tecnologia da Informação e Segurança da Informação; 

 Coletar dados concretos que nos permitam chegar a uma conclusão de como a 

Segurança da Informação estão sendo tratadas no ambiente corporativo de 

Ourinhos e Região.  

 Prover soluções viáveis para empresas baseando-se nas principais 

vulnerabilidades encontradas durante a pesquisa através de uma cartilha específica. 

 

Justificativa 

  

Atualmente, os fatores tecnológicos vêm ganhando cada vez mais 

importância no ambiente empresarial de várias maneiras. Apesar disso, ainda 

existem empresas que não investem e/ou não se preocupam com os avanços 

tecnológicos e sua importância, podendo deixar de ter lucros e acarretar diversos 

prejuízos. 
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Segundo a cartilha de segurança da informação da empresa Promon – 

Business & Tecnology Review, as empresas dependem cada vez mais dos sistemas 

de informação e da Internet para fazer negócios, não podendo se dar ao luxo de 

sofrer interrupções em suas operações. Um incidente de segurança pode impactar 

direta e negativamente as receitas de uma corporação, a confiança de seus clientes 

e o relacionamento com sua rede de parceiros e fornecedores. Um incidente de 

segurança está diretamente relacionado com prejuízos financeiros, sejam eles 

devidos à parada de um sistema por conta de um vírus, ao furto de uma informação 

confidencial ou à perda de uma informação importante. 

Devido a esses fatores é importante analisar o mercado local para saber 

como as empresas de Ourinhos e região estão utilizando a Tecnologia da 

informação e como estão protegendo seus ativos e informações com as práticas da 

Segurança da Informação. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2. Segurança da Informação nas Organizações 

 

A Segurança da Informação vem ganhando cada vez mais espaço e 

importância nas empresas. O seu princípio considera as informações e as pessoas 

como seus principais ativos. Com o avanço da tecnologia e com a grande 

competividade do mercado é cada vez mais importante para uma organização 

investir em um sistema de informação seguro e políticas claras de segurança da 

informação, independente do seu porte e de suas colocações no mercado.  

 

As empresas estão sempre tentando melhorar a eficiência de suas 

operações a fim de conseguir maior lucratividade. Das ferramentas de que 

os administradores dispõem, as tecnologias e os sistemas de informação 

estão entre as mais importantes para atingir altos níveis de eficiência e 

produtividade nas operações. (LAUDON; LAUDON, 2007, p.32) 

 

2.1. Sistema organizacional fechado 

 A possibilidade de sobrevivência de uma organização fechada em um mundo 

altamente conectado e dependente do ambiente que estamos é relativamente nula. 

Incalculáveis prejuízos para a empresa em situações onde o risco está 

completamente ligado a organização com visão fechada. 

Segundo Rezende (2009) a organização fechada trás diversas consequências 

negativas para o funcionamento da organização como a gestão e administração 

rudimentar, dificuldades de mudanças, baixa produtividades e qualidade no produto 

oferecido e as complicações para a sobrevivência no mercado de negócios. 

2.2. Sistema organizacional aberto 

 Com a visão de negócio, a organização aberta procura manter a qualidade e 

produtividade em relação ao meio competitivo que se encontra, adaptando-se as 

mudanças internas, gerando lucro, inteligência competitiva e inteligência 

empresarial. 

 

Os sistemas abertos são recomendados às empresas que pretendem 

destacar-se no mercado. Eles não podem funcionar isoladamente, 

necessitando de pessoas, de procedimentos, da empresa e de toda a 
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sociedade. (BIO, 1993; CHIAVENATO, 1993; OLIVEIRA, 1998 apud 

REZENDE, 2009, p.27). 

  

2.3.  Informação e seus valores organizacionais 

 

Atualmente a informação pode ser considerada um dos ativos mais 

importantes de uma empresa. Se uma empresa possui segurança de suas 

informações, certamente isso transparece uma sensação de credibilidade para os 

seus clientes. Segundo a concepção de Rezende (2009), informação nos dias de 

hoje tem um valor significativo dentro de uma organização, representando muitas 

vezes a base para manter recursos financeiros e seus ativos em atividade. 

 

Informação não é um documento, programa arquivo ou correlato. 
Tais palavras referem-se onde os dados ou informações podem ser 
armazenados, ou seja, eles podem conter dados e informações. Por 
exemplo: um extrato bancário contem dados (números ou letras) e 
pode conter informações, tal como um livro, um balanço contábil, um 
laudo médico, uma planilha eletrônica , um software qualquer, uma 
pasta de arquivo entre outros repositórios de dados. (REZENDE, 
2009). 

 

2.4. A importância da proteção dos ativos 

Os ativos de uma empresa são todos os bens que a empresa possui no 

momento, tais como: mercadorias, caixa, duplicatas a receber, máquinas, dados, 

informações e até seus funcionários.  

Os altos investimentos realizados nas empresas refletem na necessidade de 

manter a credibilidade da organização no mercado de trabalho. 

A Imagem que a organização transmite ao mercado tem papel fundamental 

para seu desenvolvimento. A administração da segurança da informação é muito 

importante no processo de implementação de controles que minimizem os riscos 

que não afetem os negócios da empresa. (FERREIRA, 2006, p.129). 

2.5. Segurança da Tecnologia da Informação e seu Papel Jurídico Direito 

Digital 
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 Com a evolução da humanidade surgiram as máquinas e com elas, 

diferentes meios para facilitar a interação entre máquina e humano. Como diz Peck 

(2007): 

Diante de uma comunicação em tempo real e interatividade mundial 
de uma sociedade conectada, pode-se dizer que é de se esperar que 
o direito também acompanhe o avanço, a mudança comportamental, 
econômica e social. Desta feita, o Direito Digital é a evolução do 
próprio Direito, vez que não se trata de uma nova área, mas sim de 
todas as áreas já existentes e conhecidas no âmbito jurídico que 
diante dos fatos e evolução passam a integrar questões tecnológicas. 
Assim, o Direito Digital abrange todos os princípios fundamentais e 
institutos que estão vigentes e são aplicados até hoje, assim como 
também introduz novos institutos e elementos para o pensamento 
jurídico, em todas as suas áreas. 

 

2.6. Ambiente Corporativo: E-mail, Internet e Direitos 
 

 Com as necessidades militares a internet veio a ser desenvolvida em 1969 

pelo setor de inteligência dos EUA conhecido como ARPA – Advanced Research 

Projects Agency. 

 O correio eletrônico, conhecido como e-mail foi projetado por Ray Tomlison 

em 1971, em Cambribge, Massachusetts. Permitindo usuários enviar e receber 

mensagens, anexando diversos documentos, em função de um software instalado 

em um computador que fica ligado a uma rede de telecomunicações, como telefone, 

cabo, etc. 

 Com o passar dos anos foi utilizado nas mais diversas áreas de atuação 

(trabalho, pesquisa e lazer) chegando ao ambiente de trabalho. Esta ferramenta 

otimiza o trabalho e facilita a comunicação entre diversos setores, promovendo 

avanços significativos para a empresa. Mas, com a utilização incorreta dessa 

ferramenta, os problemas nas organizações estão se agravando, ocasionando 

diversos tipos de danos até então não previstos nas leis. 

 

 Com o uso cada vez mais necessário da internet no ambiente 
de trabalho. Trata-se dos conflitos entre os direitos 
fundamentais (sobretudo da tutela constitucional acerca da 
intimidade, sigilo e inviolabilidade) e o direito à propriedade, 
entendendo-se como tal a ampla possibilidade de uso e 
fiscalização dos bens colocados à disposição dos obreiros. 
(FALCÃO, 2007). 
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2.7.  Ameaças à Segurança da Informação 

 Nos dias atuais as organizações adotam medidas de segurança para proteger 

seu patrimônio físico, de forma que ativos e informações não sejam alvos de 

ameaças no ambiente corporativo. NBR norma ISO/IEC 13335-1 (2004) apud   

Dantas (2011) define ameaças como a causa potencial de um incidente indesejado, 

que pode resultar em dano para um sistema ou para a organização. 

 As ameaças estão classificadas em grupos quanto a sua intencionalidade. 

As ameaças podem ser: naturais: são aquelas que se originam de fenômenos da natureza, 

tais como terremotos, furacões, enchentes, maremotos, tsunamis; involuntárias: são as 

que resultam de ações desprovidas de intenção para causar algum dano. Geralmente são 

causadas por acidentes, erros, ou por ação inconsciente de usuários, tais como vírus 

eletrônicos, que são ativados pela execução de arquivo anexado às mensagens de e-mail; e 

intencionais: são aquelas deliberadas, que objetivam causar danos, tais como hackers, 

fraudes, vandalismo, sabotagens, espionagem, invasões e furtos de informações, dentre 

outras. 

 

2.7.1. Vulnerabilidades 
 
 Segundo a NBR ISO/IEC 27002 (2005) apud Dantas (2011, p. 24), a definição 

para vulnerabilidade é a fragilidade de um ativo ou grupo de ativos que pode ser 

explorada por diversos tipos de ameaças. Nos anos de 2003 e 2004 foram 

identificados ponto críticos que demonstram uma relação direta com as 

vulnerabilidades na organização, conforme demonstrado na figura 1. 

  

 

Figura 1: Relação das vulnerabilidades na organização 
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2.7.2.  Riscos 
 
  O risco é medido através da probabilidade de que uma ameaça pode 

acontecer e o dano que pode ser gerado para a organização, conforme (DANTAS, 

2011). 

Um aspecto que merece reflexão é como trabalhar a definição do 

risco, relacionando a sua origem com possíveis condições que 

permitam motivá-lo, para que seja possível entender o que é um 

risco. Muitas Vezes, não se consegue desenvolver uma cultura 

voltada para os cuidados com os riscos, por não se compreender o 

que ele representa, bem como o poder que ele tem de produzir 

resultados negativos. 

 

2.8. Fator Humano: O Elo Mais Fraco 

 

Considerado o ativo mais importante, as pessoas estão diretamente 

relacionadas com o valor da organização. O desconhecimento das diretrizes, 

normas e procedimentos podem influenciar em suas responsabilidades com a 

organização. 

 Ressaltando a ideia de Campos (2007), muitas são as chances de algo 

prejudicial acontecer com a organização, onde os ativos possuem vulnerabilidades 

especificas. Qualquer risco ligado ao fator humano deve ser avaliado em sua gestão 

de analise de riscos. “Nós não tocamos em redes, nós tocamos nas pessoas. 

Porque, no fim, o elo mais fraco em todas essas coisas é a pessoa que está à frente 

da tela.” (SCHWARTAU, 2010, p. 1). 

 

2.9. Engenharia Social 

 

 Para Arruda (2011), é uma técnica antiga e muito popular, que poderia ser 

traduzida, grosso modo, como “enganar as pessoas”. Encarada como uma maneira 

de tirar proveito em beneficio próprio, por meio de truques psicológicos, manipulando 

a tendência que as pessoas possuem de confiar uma nas outras. Organizações já 

foram alvos desse tipo de ataque, consequentemente sem a devida segurança, 

acabaram sofrendo danos morais, ou até mesmo de sua imagem. 
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 Perfil do engenheiro social é geralmente um tipo de pessoa agradável, ou 

seja, uma pessoa educada, simpática, carismática, mas sobretudo criativa, flexível e 

dinâmica, possuindo uma conversa bastante envolvente (PEIXOTO, 2002). 

 
2.9.1. A biometria e o Controle de Acesso 

 Com a necessidade da proteção de seus ativos bem como a informação, as 

empresas passaram a investir na tecnologia com a intenção de controlar o acesso, 

evitando que pessoas não autorizadas ou mal intencionadas consigam colocar em 

risco qualquer processo dentro da empresa.  

 Segundo Peixoto (2006 p. 47) devemos estar conscientizados que os 

princípios básicos da segurança da informação possuem como base a 

confidencialidade, integridade e disponibilidade como proteção a qualquer ameaça 

que venha a surgir, seja ela, física, tecnológica ou humana. Assim, vem crescendo 

cada dia mais a aquisição de equipamentos modernos. 

 A segurança da informação através da tecnologia pode ser resumida em dois 

aspectos importantes, a segurança lógica e a segurança física. Tanto a segurança 

física quanto a segurança lógica desempenham um papel fundamental dentro da 

organização, pois serve de base para proteger qualquer tipo de investimento feito 

para garantir a proteção do ativo, no caso a informação. Qualquer falha nos 

sistemas mais vulneráveis pode ocasionar um impacto aos recursos investidos, 

portanto o investimento deve ser realizado de acordo com as prioridades 

apresentadas pela empresa (FERREIRA, 2006). 

Complementando, Ferreira (2006, p. 97) afirma que “Qualquer acesso às 

dependências da organização desde as áreas de trabalho até aquelas consideradas 

critica (onde ocorre o processamento de informações criticas e confidenciais) deve 

ser controlado sempre fazendo necessária sua formalização”.  

2.10. Politicas de Segurança 

 Politicas adotadas pelas organizações com o objetivo de estabelecer como a 

empresa deve ser protegida. O objetivo da mesma é determinar métodos para 

proteger a informação. Conforme o CERT/BR (2006) 
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A política de segurança define os direitos e as responsabilidades de 
cada um em relação à segurança dos recursos computacionais que 
utiliza e as penalidades às quais esta sujeito, caso não a cumpra. E 
considerada como um importante mecanismo de segurança, tanto 
para as instituições como para os usuários, pois com ela é possível 
deixar claro o comportamento esperado de cada um. Desta forma, 
casos de mau comportamento, que estejam previstos na política, 
podem ser tratados de forma adequada pelas partes envolvidas. 

 

2.10.1. Conscientização dos Usuários 

 

Segundo NBSO (2002), os maiores problemas que atingem a segurança da 

rede interna em uma organização são causados pelos próprios funcionários que 

trabalham na mesma, que desconhecem os conceitos básicos de uma segurança. 

Educação digital é primordial e deve fazer parte do cotidiano do administrador de 

rede. 

É de suma importância a existência de um projeto de comunicação com os 

funcionários, informando-os sobre questões relevantes à segurança da informação, 

como: 

- Prevenção e detalhamento de novos vírus e sua forma de infecção 

  - Maneira correta e eficiente de se escolher uma senha e suas respectivas 

alterações 

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

 

2.11. Identificação e Solução dos Erros na Organização 

 Melhoria continua na organização, identificação dos erros e solução dos 

mesmos nada mais é que o topo de uma pirâmide hierárquica, de fato primordial. É 

comum identificar falhas que são perpetuadas por anos e não são questionados os 

possíveis custos que as vulnerabilidades causam para uma empresa onde a 

segurança da informação é consideravelmente esquecida. 

Os Incidentes, quando tratados, precisam ser analisados ao ponto de 
gerar informações, tais como tipo de incidente e o custo do incidente 
para a organização. Essas informações, quando agregadas, 
possibilitam identificar quais são os incidentes mais recorrentes e os 
que geram maior impacto. A partir dessa percepção, é possível 
descobrir em que pontos o sistema de segurança precisa ser 
melhorado, aprimorado. (CAMPOS, 2007, p.206). 
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2.11.1. Criptografia  

Segundo o Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de 

Segurança no Brasil, a criptografia é a arte de escrever mensagens em forma cifrada 

ou em código, principal método de segurança para proteger os riscos associados ao 

uso da internet. 

No desenvolvimento da politica de segurança a criptografia passa a ser 

considerada uma forma de investimento para a informação da empresa, 

maximizando benefícios e minimizando os riscos a evitar o uso improprio ou 

incorreto das informações. 

 

O termo criptografia surgiu da fusão das palavras gregas "kryptós" e 
"gráphein", que significam "oculto" e "escrever", respectivamente. 
Trata-se de um conjunto de conceitos e técnicas que visa codificar 
uma informação de forma que somente o emissor e o receptor 
possam acessá-la, evitando que um intruso consiga interpretá-la. 
(ALECRIM, 2005). 

 

2.12.  Infoempresa e Infoempresário 

Termo relacionado à empresa focada em um escopo estruturado, buscando 

manter a informação como fator primordial e seus respectivos gestores 

qualificados. 

 

Uma empresa é considerada uma infoempresa quando ela trabalha 
fortemente embasada em informações, e estas informações estão 
organizadas e estruturadas contemplando informações internas e 
externas. Pode-se generalizar esse termo para empresas que atuam 
de forma moderna, transparente e competitiva. Normalmente estas 
empresas são administradas por infoempresarios, que são gestores 
que utilizam da informação e da Tecnologia da Informação para 
suportar suas decisões. (REZENDE, 2009). 

 

2.13.  Backup 

A perda de dados em um computador ou rede profissional pode ter grandes 

consequências e prejuízos incalculáveis. As perdas dos dados podem ter múltiplas 

origens, como, vulnerabilidades, ação de hackers, roubo, entre outras. Devido a 

todos esses riscos é importante ter um modo de recuperar os dados perdidos 

parcialmente ou inteiramente através do backup dos mesmos. O backup é uma 
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prática cada vez mais importante que atualmente é indispensável em empresas que 

portam informações sigilosas e que também vem ganhando os usuários domésticos. 

Normalmente o backup (também conhecido como cópia de 
segurança ou reserva) é uma tarefa administrativa de 
responsabilidade do administrador do sistema. Simplificadamente 
trata-se de uma cópia da informação contida em um banco de dados 
local ou remoto, sendo, na prática, uma réplica dos dados originais 
atuais, guardados em outro local seguro. As cópias de segurança 
são fundamentais em qualquer sistema. No caso de uma pane mais 
séria no sistema, somente estas podem devolver os arquivos do 
usuário de volta. (PINHEIRO, 2004). 

 Devido a importância deste recurso é aconselhável realizar o backup e ter 

conhecimento de onde essas informações serão armazenadas. Para cada negócio 

existe um tipo de backup especifico que se enquadra as necessidades das 

empresas, mas o fundamental é que o backup seja realizado, independente do porte 

da organização. 

 

METODOLOGIA 
 
 

Para a realização do presente trabalho, primeiramente utilizar-se-á a pesquisa 

bibliográfica como referencial teórico, que Fachin (2003); Cervo e Bervian (2002) e 

Severino (2002) classificam como sendo a busca em um conjunto de obras que leva 

o leitor ao encontro do assunto, objeto do estudo, e sua utilização para o 

desempenho da pesquisa. 

Após levantamento do referencial teórico será realizado um estudo de caso 

que para Cervo e Bervian (2002) é um tipo de estudo que envolve determinado 

individuo, grupo ou comunidade cuja finalidade é o exame de aspectos relacionados 

à vida ou atitude dos mesmos. 

Para a coleta dos dados será aplicado um questionário com questões 

específicas cujo objetivo é colher dados estatísticos e traduzi-los em informações 

concretas para saber como a segurança da informação está sendo tratada nas 

empresas de Ourinhos e região. 

 O público alvo serão algumas empresas que possuam grande número de 

informações importantes e que, caso sejam perdidas, causariam grande impacto, 

tais como: Escritórios de contabilidade; Empresas de financiamento; Advocacias e 

Empresas de Tecnologia da Informação. 
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Após analise das informações encontradas o próximo passo é prover 

soluções viáveis para os principais problemas encontrados nas empresas através de 

uma cartilha/folder direcionados às empresas entrevistadas. 
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Apêndice 1: Questionário de Segurança da Informação Aplicado às Empresas 

 

Setor de atuação da empresa:___________________________________________ 

Cargo do funcionário que responde o questionário:___________________________ 

Cidade e Estado da empresa: ___________________________________________ 

A empresa utiliza recursos de Tecnologia da Informação? Quais? 

( ) Sim  ( ) Não 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Os funcionários da empresa possuem acesso à internet? 

( ) Sim  ( ) Não 

O acesso à internet é monitorado? 

( ) Sim  ( ) Não 

É permitido acessar qualquer tipo de conteúdo dentro da empresa? 

( ) Sim  ( ) Não 

Existe uma política de Segurança da Informação na empresa? 

( ) Sim  ( ) Não 

Existe um setor especializado em Tecnologia da Informação/Segurança da 

Informação dentro da empresa? Quantos funcionários? 

( ) Sim  ( ) Não 

_________________________________________________________________ 

Os computadores da empresa passam por manutenções preventivas? 

( ) Sim  ( ) Não 

Existem programas de proteção nos computadores? (Antivírus, Firewall, etc.) 

( ) Sim  ( ) Não 

 

Existe uma empresa terceirizada que realiza os trabalhos de T.I. para a empresa? 

( ) Sim  ( ) Não 

A empresa trabalha com dados sigilosos? 

( ) Sim  ( ) Não 

Como esses dados são armazenados? 

( ) Sim  ( ) Não 

Todos os funcionários possuem acesso a todas as informações? 
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( ) Sim  ( ) Não 

As pessoas que manipulam essas informações possuem uma instrução ou 

treinamento especifico? 

( ) Sim  ( ) Não 

É realizada uma cópia preventiva dos dados sigilosos? São armazenados na própria 

empresa? 

( ) Sim  ( ) Não 

Já aconteceu algum roubo ou divulgação de informações sigilosas? 

( ) Sim  ( ) Não 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


