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1 .Introdução

Ao longo do tempo, a segurança da informação 
(SEGINF) tem passado por diversas transformações 
para otimizar sua proposta: preservar a segurança de 
informações relevantes nas organizações. Dentre essas 
mudanças, questões ligadas ao aspecto 
comportamental tem sido evidenciadas, pois ele tem 
sido reconhecido como um dos grandes problemas 
atuais para a SEGINF. Apesar de todos os avanços 
tecnológicos conquistados para assegurar a eficácia 
desta, o comportamento humano – elemento central de 
sustentação do sistema global de SEGINF – ainda tem 
interferido significativamente, trazendo prejuízos 
consideráveis.  

Para tentar refletir sobre esse problema, vários 
estudos, como os de Marciano (2006) [1], Hinson 
(2003) [2], Gonzalez (2002) [3], tem tentado 
apresentar soluções voltadas ao problema do ser 
humano e suas interações em seu ambiente 
organizacional.

Partindo de reflexões como esta, o presente trabalho 
visa, através de revisões bibliográficas, problematizar a 
importância do fator humano na operacionalização na 
proposta de segurança da informação, destacando 
como o aspecto comportamental pode interferir no 
contexto geral e deixar mais vulnerável todo um 
sistema. Partindo disto, buscamos ressaltar a 
necessidade de uma nova forma para se pensar a 
SEGINF, que coloque o fator humano como pilar 
fundamental de sustentação.  

2. Fundamentação teórica

Segundo a TECHNET (2006) [5] – órgão 
responsável pela manutenção da Academia Latino-
Americana de Segurança da Informação, pertencente a 
Microsoft Corpotarion – , os pilares da Segurança da 
Informação abordados pela ISO 17799:2000 – padrão 
internacional específico para segurança da informação 
–, são: Disponibilidade, Integridade e 
Confidencialidade. 

A disponibilidade de informação corresponde à 
possibilidade de ter acesso a uma informação relevante 

para o funcionamento da organização, sempre que for 
necessário. Ela ganha sentido quando é recebida e 
interpretada por alguém. A integridade, por sua vez, visa 
garantir que essa informação disponível não seja alterada, a 
não ser por acesso autorizado. Por outro lado, para que essa 
informação tenha integridade – e assim seja útil – também 
se faz necessário o elemento humano. Por outro lado, a 
confidencialidade visa garantir que apenas pessoas 
autorizadas tenham acesso à informação. Entretanto, a 
existência dessa regra, por si mesma, não garante a 
segurança se o aspecto comportamental não puder ser bem 
trabalhado. (TECHNET, 2006) [5].

É com base nesses três pilares – disponibilidade, a 
integridade e confidencialidade da informação – que 
trabalha, atualmente, a Segurança da Informação para 
promover a segurança. Neste conceito de SEGINF, o fator 
humano, embora considerado, não é colocado como um 
pilar. Nele, as normas de segurança da informação, como 
ISO 17799 e outras, são implantadas nas empresas através 
de um estudo de condições estruturais – que envolve desde 
partes elétricas até a própria segurança de sistemas 
operacionais, redes, etc. – no entanto, não se leva em conta 
as condições que os usuários se encontram diante do 
impacto da implementação destas normas, sobretudo no que 
diz respeito à capacitação técnica e sensibilização 
comportamental para seguir estas regras, podendo gerar 
estresse e interferir no seu envolvimento com a tarefa a ser 
executada

Um dos grandes problemas presentes, hoje, na segurança 
da informação diz respeito ao fator humano. Práticas como 
autorização de usuários que permitem que eles acessem 
dados, lugares, objetos, etc., fragilizam a segurança, uma 
vez que muitas pessoas acabam tendo acesso a informações 
importantes, colocando em risco a segurança da 
informação, pois o aspecto comportamental pode afetar 
significativamente as demais medidas de segurança, por 
mais modernas que elas sejam. 

Neste contexto, discutir sobre o fator humano como 
elemento base para se pensar  um novo conceito de 
Segurança da Informação se coloca como fundamental, pois 
os pilares da disponibilidade, integridade e 
confidencialidade da informação, se não forem atrelados ao  
fator humano, necessário à sua operacionalização, pouco 
pode contribuir para garantir a eficácia do sistema.  



Por tais razões, embora perpasse os demais pilares 
necessários à eficiência da SEGINF, sustentamos que 
se este fator for considerado não apenas como 
atravessando os demais elementos, mas também, como 
um pilar tão necessário à sustentação quanto os 
demais, o sistema de informação pode contar com uma 
margem maior de segurança.

Para dar conta das necessidades de melhor garantir a 
Segurança da Informação, muitos estudos tem sido 
realizados.  Em sua tese, Segurança da Informação -
uma abordagem social, Marciano (2006) [1] ao estudar 
sobre os aspectos sociais que envolvem a SEGINF, 
identificou que a maioria das empresas por ele 
pesquisadas não tinha conhecimento do tema ou não 
abria espaço para um trabalho desta natureza. Os 
resultados encontrados apontaram a necessidade de 
trabalhar com políticas de segurança da informação 
que envolvesse não apenas os recursos tecnológicos, 
mas também humanos, pois, para além das falhas de 
segurança do sistema operacional, rede, ou elétrica, 
erros humanos tem sido relatados com frequência cada 
vez maior, interferido na segurança da informação e 
para isso, vários fatores – internos ou externos à 
organização – podem contribuir. 

No que diz respeito aos fatores inerentes à 
organização, é importante atentar para as condições de 
trabalho dos funcionários, assim como para as 
circunstâncias em que o sistema foi implantado na 
empresa, pois se não são oferecidas condições 
apropriadas para o funcionário manejar o sistema e 
ainda é exigida dele uma eficácia incompatível com 
sua preparação prévia, a tendência é que isso favoreça 
o desenvolvimento de um clima de insatisfação e 
estresse. Ademais, se estes funcionários trabalham com 
metas que podem ir além das possibilidades reais e, 
dentro de uma estrutura de opressão, sem perspectivas 
de crescimento e de desenvolvimento na carreira, 
pode-se abrir espaço para criar um ambiente propício à 
execução de um ato ilegal e, com isso, colocar em 
risco a segurança da informação da organização.  
(Frank Meylan et.al Prescott, 2007)[6].

Trata-se de uma questão bastante delicada, pois não 
há como prever ou medir a probabilidade de uma 
pessoa cometer atos ilegais, pois, como dito, muitas 
vezes, isso depende de fatores que estão além da 
alçada da organização. Apesar disso, considerando a 
incidência desse comportamento em ambientes 
organizacionais geradores de estresse, é possível 
recorrer a medidas preventivas através de programas 
de qualidade de vida na organização, que ofereça 
condições dignas de trabalho e de remuneração para, 
em contrapartida, minimizar os riscos de o funcionário 
se envolver em atos que possam trazer prejuízo à 
organização por buscar alternativas que possam lhe 
oferecer mais recompensas, ainda que de modo ilegal. 

Quanto mais despreparada estiver uma empresa no que 
tange para trabalhar com normas e padrões que 
desconsiderem esse fator humano, maiores as chances de ter 
efeitos nefastos. 

Pelo exposto, fica evidente que a SEGINF necessita de 
uma alternativa que possa dar sustentabilidade à sua 
proposta de oferecer uma margem maior de segurança aos 
usuários de sistemas de informação. Pensamos que uma das 
saídas poderia ser colocar o fator humano como pilar base 
para estudos nesta área, pois embora fundamental para 
operacionalizar os demais pilares da SEGINF, o aspecto 
humano, não raro, é menosprezado e essa desvalorização 
contribui para que todo o sistema possa ter prejuízos 
significativos. 

As figuras 1 e 2 demonstram o estudo da segurança da 
informação com os três pilares convencionais somado ao 
uso do fator humano e demonstra que, assim como a 
confidencialidade, integridade e disponibilidade – que 
tratam de termos técnicos de software, rede, instalações 
físicas (elétricas), sistema operacional e da própria 
informação – o pilar humano precisa ser tratado de forma 
equivalente e não apenas como pano de fundo.

3. Materiais e métodos

Para a presente reflexão, recorreu-se a uma revisão 
bibliográfica sobre o tema em questão, por meio da 
literatura específica, assim como através de informações e 
dados disponibilizados pela Pesquisa Nacional de 
Segurança da Informação [4], a fim visualizar a situação 
atual do Brasil quanto ao uso de normas, padrões e regras e 
como os usuários e colocam diante disso. 

4. Resultados e discussão

O levantamento realizado até o momento aponta  
necessidade de aprimorar o trabalho com o fator humano, 
associado aos  três pilares da SEGINF. Pensar numa 
proposta que focalize o aspecto humano como primordial 
para tratar a segurança da informação de forma a colocá-lo 
como essencial e apontar novos caminhos a serem 
percorridos que, provavelmente, contribuirão para o avanço 
da SEGINF. 
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Figura 1. Atual modelo da segurança da informação baseada em três pilares, no qual o fator humano entra como um nível não base.

Figura 2. Proposta para um novo olhar sobre segurança da informação com o fator humano como base (4º pilar) .
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