


oje é quase impossível pensar em um mundo sem 

a utilização da internet ou mesmo das redes so-

ciais. Elas se tornaram imprescindíveis tanto para 

uso pessoal, quanto profissional. Quantas empresas não se 

renderam, por exemplo, às eficiências do MSN, Skype, ou 

mesmo a ferramentas para a divulgação de suas marcas ou 

vagas como Facebook, Twitter e Linked-In? Em contraparti-

da, pesquisas mostram que a má utilização dessas ferramen-

tas pode trazer diversos riscos para as organizações como o 

roubo de informações e arquivos confidenciais, fraudes, 

invasões, entre outros problemas. 

Durante uma conferência na Alemanha, em 2008, espe-

cialistas estimaram que os danos do cibercrime seriam da 

ordem de US$ 100 bilhões ao ano e poderiam causar mais 

prejuízos do que a crise econômica global. E uma pesquisa 

mais recente realizada pela Trend Micro Incorporated reve-

lou que atitudes de funcionários colocam em risco infor-

mações corporativas confidenciais das empresas. Dos 1.600 

usuários que participaram da pesquisa, 60% admitiram já ter 

enviado informações confidenciais da empresa por e-mails, 

mensagens instantâneas ou aplicativos de mídias sociais. 

Como trabalhar essa questão então, já que a tecnologia, 

ao mesmo tempo em que é tão necessária, pode trazer danos 

tão prejudiciais às Organizações? É possível ter uma política 

de uso da rede/internet sem prejudicar o ambiente corporati-

vo? Como RH e TI devem lidar com essa questão? 

De acordo com o CIO da Daryus e professor e coorde-

nador da pós-graduação da Impacta Tecnologia, Jefferson 

D'Addario, o RH e a área de TI vêm interagindo mais nos últi-

mos anos e não há como fazer segurança da informação sem 

ter a área de RH como parceira. "Gestão da segurança da 

informação é muito mais do que TI. Eu digo que a parte 'bite 

and byte é muito mais fácil de resolver. Hoje, tecnologia é o 

que não falta, dá para fazer muita coisa, mas quando você fala 

em aplicar a segurança da informação nas pessoas, na comu-

nidade que você tem dentro de cada organização, aí tem que 

haver uma boa parceria com o RH porque você está falando 

de questões humanas, uma ciência não exata", explica. 

Para D'Addario, o perfil do profissional de segurança da 

informação tem mudado com os anos, não dá mais para ser 

aquela pessoa técnica apenas, pois ele não lida apenas com 

as máquinas, mas com pessoas. "Segurança da informação é 

um problema sociocultural. E não adianta mais aquele perfil 

tradicional, a segurança fugiu àquele perímetro tradicional 

da empresa e hoje começa na casa do funcionário, no com-

putador da filha do executivo. Então, é algo que acabou mu-

dando um pouco a forma como os gestores de segurança 

mais tradicionais fazem segurança da informação", afirma. O 

professor diz que vê, em muitas empresas em que trabalha, o 

RH muito preocupado com estas questões e interagindo na 

maioria dos projetos relacionados ao tema. 

Quando D' Addario diz que o perfil do gestor de seguran-

ça mudou, ele quer dizer que aquele profissional visto até co-

mo o "Darth Vader" da organização, querendo controlar e 

segurar tudo fazendo uso da tecnologia, mudou. Ele até acha 

que isso ainda é factível, mas a tecnologia está inserida no dia 

a dia das pessoas e não tem mais como a empresa controlar 

smartphones, o computador pessoal daquele ou deste profis-

sional, entre outras coisas que, a priori, podem parecer ino-

centes, mas com um mau uso podem gerar riscos tanto para 

os profissionais quanto para a empresa. "O cara tem todo um 

esquema de segurança em cima dele na empresa, só que ele 

está 'twittando' no seu smartphone, sem avisar a equipe de 

segurança, 'estou indo da sede 1 para a sede 2'. Pronto, furou 

toda a segurança. Outro caso típico é a questão de filhos de 

executivos contarem a vida no Orkut, Facebook, colocar ví-

deo da família. Então, isso mudou completamente a forma 

de nós, profissionais da segurança, pensarmos. Agora, temos 

que estar preocupado com tudo, bem longe do perímetro 

normal da companhia. Não adianta o cara parecer total-

mente seguro na organização, mas, após o horário comer-

cial, expor não só ele, mas a empresa", explica. 

A questão não é monitorar o funcionário 24 horas, mas 

saber o que ele pode fazer e dar instruções para que quando 

ele utilize qualquer ferramenta o faça com bom-senso, 

sabendo os riscos que isso pode gerar, ou seja, uma questão 

que vai além da área de TI ou de Segurança da Informação. 

Para D'Addario, bloquear o uso de internet ou redes é 

como proibir a filha de sair de casa. Uma hora ela vai arrumar 

um jeito de sair. Como constatado na pesquisa da Trend Mi-



cro, 1 em cada 10 usuários de cada 

país admitiu contornar a segurança 

de suas empresas para acessar sites 

restritos. A Alemanha está no topo 

da lista com 12% dos seus usuários 

finais tendo admitido ter enganado a 

segurança corporativa, seguida pelo 

Reinado Unido (11%) e Japão e EUA 

empatados com 8%. É por isso que o 

professor conta que o profissional 

de segurança deixa de ser "mau" pa-

ra ser muito mais participativo e edu-

cador, tentando não bloquear, mas 

instruir e educar as pessoas a usarem as redes com muito mais 

responsabilidade. E, nesse sentido, RH e TI devem abrir um 

canal de comunicação para a exposição de dúvidas e serem 

mais pró-ativos na informação dos riscos e de que maneira 

usar as ferramentas. "Ao liberar o uso e monitorar os usuários, 

você consegue acompanhar comportamentos e ver aquilo 

que é de mais interesse do seu público, dessa forma, você 

consegue identificar um perfil interno e até criar parcerias, co-

mo a comunidade da sua empresa nas redes sociais e educá-

los dentro da vida virtual", comenta D' Addario e comple-

menta: "Em muitas empresas, ações como essas são elogiadas 

pelo profissionais e confundidas como uma ação de RH, 

mesmo que por trás tenha sido uma iniciativa da área de TI". 

Se a empresa opta por fazer o monitoramento, um cuida-

do é imprescindível: que isso seja comunicado ao funcioná-

rio. "Se ela for fazer isso de maneira furtiva pode acabar dan-

do um tiro no pé, pois a pessoa pode achar que sua privaci-

dade foi invadida e, tendo como provar, ela vai processar e a 

tendência é ganhar. Uma coisa é você avisar, outra é você 

não falar e depois chamar a pessoa e dizer que ela está 

sendo demitida porque acessou o e-mail pessoal ou porque 

leram que no e-mail dela tinha algo contra a empresa", alerta 

o acadêmico. 

Os principais crimes relacionados ao mundo digital são a 

concorrência desleal, quando um empregado pega uma in-

formação da empresa e desvia para um concorrente usando o 

e-mail corporativo, crime de violação de segredo profissional, 

que é a revelação a alguém de segredo que tem ciência e 

razão da função que pode gerar um 

prejuízo para a empresa, violação de 

direito autoral, especialmente sobre 

softwares que a empresa desenvolve 

e o crime de dano, quando o empre-

"gado causa algum dano ao servidor 

da empresa ou deleta os arquivos da 

empresa para que ela não possa 

mais operar. 

De acordo com a advogada da 

Opice Blum, Camilla Gimene, o 

mais corriqueiro é as empresas dis-

cutirem questões como essas na 

esfera civil, pois assim, é possível discutir indenizações, já 

que as penas não são tão pesadas. "Embora tenhamos uma 

justiça do trabalho extremamente protecionista ao emprega-

do, hoje já vem se tornando corriqueiro, as empresas proces-

sarem seus empregados pelo vazamento de informação, 

pelo incidente de segurança da informação e os tribunais 

vêm decidindo contra os empregados. Antes, era inima-

ginável uma empresa processando um empregado e obten-

do êxito numa justiça protecionista como a do trabalho, mas 

hoje, os nossos tribunais conseguem entender "que inci-

dentes de segurança da informação é um crime grave prati-

cado pelo empregado", explica ela. 

E como se resguardar desses crimes? Segundo Gimene, é 

preciso atuar em três frentes, jurídica, tecnológica e recursos 

humanos: 

1. Instituir o termo de uso dos sistemas dizendo tudo o 

que o empregado pode ou não fazer, o aviso de monitora-

mento e o estabelecimento das punições. 

2. Utilizar ferramentas tecnológicas que possam blo-

quear ações que tragam riscos, enfim, ferramentas tecnológi-

cas que possam convalidar aquilo que está escrito nas regras 

da empresa. 

3. Investimento em recursos humanos. Treinar e edu-

car os empregados para que eles saibam usar as redes e 

entendam os riscos e penalidades que o seu mau uso pode 

causar. 

Mesmo que a empresa não tenha regras definidas e 

tenha sido descoberto um crime digital por parte de seus 

empregados, ela tem o direito de agir preservado em lei, 

mesmo que não tenha feito um documento estabelecendo 

as políticas de uso da rede e da internet. "Naturalmente, ela 



Na KPMG a internet é liberada para todos os funcioná-

rios, porém há uma recomendação muito forte para não se 

navegar em sites com conteúdo impróprio ou que contenha 

pornografia, além de terem uma ferramenta que bloqueia o 

acesso a sites suspeitos. Se o usuário precisar ter acesso a um 

site bloqueado pela ferramenta, ele terá que entrar em conta-

to com o TI da empresa e justificar a necessidade. Esta políti-

ca é igual para todos, sem exceção. Para se ter acesso à rede 

da KPMG é necessário que o profissional seja funcionário da 

empresa, e mesmo assim, só tem acesso às informações ine-

rentes ao seu trabalho. "Não são todos os profissionais que 

têm acesso irrestrito às pastas nos servidores, assim como aos 

sistemas da empresa. Terceiros, por exemplo, não podem 

acessar pastas, ou os sistemas, somente impressora e inter-

net, e precisam ter um contrato de prestação de serviço com 

a KPMG", explica o diretor de TI no Brasil da companhia, 

Alfred Gunter. 

Quanto ao uso de e-mails pessoais, a KPMG libera para 

os funcionários porque acredita que eles tenham assuntos 

pessoais a resolver e que não são tratados através do e-mail 

da KPMG. Portanto, o acesso aos provedores de e-mail é li-

berado para que os profissionais consigam resolver estas 

questões sem a necessidade de se ausentar da empresa. Já os 

sites de relacionamento têm outro tipo de tratamento, mas 

segundo Gunter, a empresa está estudando os impactos que 

o acesso massivo a estes sites podem causar na infraestrutura 

e, se isso pode causar algum tipo de perda de produtividade 

do profissional. Porém, já existem sites nos quais o acesso é 

liberado, como por exemplo, Linked-In e Plaxo. 

fica numa situação jurídica mais confortável se já tiver regras 

internas que definam esse tipo de assunto, porque a gente 

está falando de uma área ainda bastante nova para o Direito 

e para o julgador. Então, quanto mais a gente estiver docu-

mentado internamente, mais fácil é o acesso ao poder judi-

ciário e maior a chance de êxito", explica Gimene. 

Outra questão importante a saber é que a empresa tem 

direito de monitorar tudo, menos o que é particular, por 

exemplo, ela não pode monitorar o e-mail pessoal do fun-

cionário. Além disso, a empresa também pode ter políticas 

diferenciadas para as funções existentes na empresa, pois 

cada uma delas demanda uma necessidade de uso das redes 

específica. 

De acordo com o diretor, as áreas de TI e RH são muito 

próximas e estão sempre conversando sobre como e o que 

fazer em cada situação. "Invasão é uma responsabilidade 

que deve ser combatida pela área de TI, implementando sis-

temas de segurança que evitem esses ataques, e que sigam as 

recomendações de segurança da empresa. Se isto vai preju-

dicar algum acesso a algum site, por exemplo, temos que dar 

prioridade aos interesses da empresa. Fraudes e passagem 

de informações secretas estão ligadas muito mais ao compor-

tamento das pessoas, do que à eficiência das ferramentas de 

segurança. Se algum profissional quiser passar adiante infor-

mações secretas, ou cometer alguma fraude, nenhum siste-

ma de segurança é 100% infalível. Temos que trabalhar o 

senso de ética e moral nas pessoas, este é o caminho mais efi-

caz", acredita Gunter. 

Quando perguntando sobre o que fazer caso as áreas de 

RH e TI entrem em conflito em relação às políticas de uso das 

redes, Gunter responde: "Deve-se subir a instância da dis-

cussão e buscar alguém que tenha uma visão mais holística 

sobre a necessidade do negócio. Não que o RH e o TI não te-

nham esta visão, mas podem ocorrer situações em que a fle-

xibilização signifique responsabilidade não desejável, e seja 

necessário alguém de uma instância superior para esclarecer 

o ponto". 

Uma grande preocupação do RH hoje é lidar com os pro-

fissionais da geração Y, caracterizados principalmente por li-

darem muito bem com novas tecnologias e por fazerem mui-



tas coisas ao mesmo tempo, a temeridade é que 

algumas políticas restritivas ao uso da internet 

ou mesmo redes sociais possam desmotivar 

essas pessoas. Para Gunter, não faz sentido 

restringir o acesso à internet, deve-se conscien-

tizar o profissional para que ele use este recurso 

com bom senso. "Sabemos que a geração Y é 

100% conectada, mas é importantíssimo que 

cada um perceba e entenda suas responsabilidades no con-

texto empresarial. O mais importante é mostrar aos profis-

sionais como eles devem se comportar na utilização destas 

ferramentas, e as consequências de se expor de maneira 

incorreta", afirma. 

Já na GEFCO, a política restringe o uso das redes sociais e 

é válida para todos os níveis hierárquicos, pois a empresa 

entende que a sua utilização, quando não referente a ativi-

dades profissionais, não somam à capacidade ou aos resulta-

dos dos colaboradores. E-mails pessoais e a internet são libe-

rados desde que não comprometam a eficiência do colabo-
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rador. Mesmo restringindo as redes sociais, a diretora de RH 

Deise Vieira acredita que isso, assim como o bloqueio da 

internet, pode desmotivar as pessoas no ambiente de traba-

lho. "Por isso, a GEFCO acredita e investe na conscientização 

do uso da internet. Restringir a internet pode desmotivar 

mais do que a restrição às redes sociais, pois a internet per-

mite ao colaborador a otimização de seu tempo para algu-

mas atividades e permite que as pessoas tenham acesso às 

informações do dia a dia através dos sites de notícia. A Gera-

ção Y é muito motivada por objetivos atingíveis em curto 

prazo e não vemos razão para que se desmotivem ao não 

poderem utilizar as redes sociais. Já no processo de recruta-

mento de novos colaboradores, buscamos identificar, sobre 

vários aspectos, as pessoas de acordo com os valores e cul-

tura da empresa, o que reduz em muito a possibilidade de 

desmotivação posterior", opina Vieira. 

Sobre o relacionamento de RH e TI, Vieira comenta: "RH 

e TI trabalham em parceria desde a definição das políticas de 

TI, que depois de discutidas e aprovadas ainda são encami-

nhadas para o Jurídico da empresa para serem adotadas, 

observando o impacto nas operações, na motivação e no 

próprio Jurídico. A identificação do não seguimento às políti-

cas é relatada ao gestor para que o colaborador receba feed-

back do próprio gestor e/ou do RH". Complementando a 

resposta, o diretor de TI da empresa, Alexandra Strach, diz: 

"A cada dia, a informação tem maior valor e é reconhecida 

como diferencial competitivo. Portanto, trata-se de um ativo 

que interfere no posicionamento competitivo da empresa no 

mercado. É patrimônio da empresa e, assim como outros 

ativos, deve ter um bom sistema de segurança". 

No caso de algum conflito, os diretores afirmam que deve 

haver um interesse maior que é o fato de todas as ações esta-

rem alinhadas com a estratégia da empresa, sua visão, mis-

são, valores e culturas. Para eles, quando qualquer das ações 

é confrontada com base nesses princípios, facilmente con-

segue-se ver qual é o melhor caminho a seguir. 

De acordo com Vieira, a GEFCO trabalha para equilibrar 

a estrutura vigente do acesso à internet e às atitudes positivas 

dos colaboradores. Neste sentido, para a manutenção do 

bom ambiente de trabalho, há um investimento constante no 

acesso consciente à internet. "Para isso, utilizamos nossa in-

tranet para disseminar dicas para o próprio uso da rede (sites, 

e-mails, etc.) através de um canal chamado 'TI Ajuda'. Este 

canal, atualmente, é uma das páginas mais acessadas da 

nossa rede interna - o que demonstra o reconhecimento dos 

colaboradores em utilizar os recursos disponíveis de forma 

responsável. Nós também estimulamos o uso de ferramentas 

online, definindo como principal canal uma mídia on-line -

que é a intranet, onde divulgamos, além das informações 

internas, também notícias sobre cultura, curiosidades do dia 

a dia e dicas para saúde. Enfim, além de uma política escrita, 

resultado do consenso entre as áreas de TI e RH, validada 

pelo departamento Jurídico, que é a 'norma' que norteia o 

uso dessas ferramentas, nossa grande preocupação é traba-

lhar o comportamento e motivação; focamos na informação 

e conscientização sobre o bom uso da rede, da internet e re-

des sociais", explica Vieira. 

Para concluir, Vieira e Strach dizem que RH e TI podem 

educar as pessoas para o uso das redes através da comunica-

ção das políticas e treinamento contínuo sobre a responsabi-

lidade de cada um no processo de geração e distribuição de 

informações. O reconhecimento dos valores e da cultura da 

empresa também auxilia na manutenção das políticas e no 

seu cumprimento pelos colaboradores. 
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