
Perdemos o controle? 
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Ferramenta importante de produtividade, o correio eletrônico tornou-se a principal porta de 
entrada de diversas ameaças. Veja os cinco erros que precisam ser evitados para recuperar a 
credibilidade do e-mail 
 
O caso da TIM Nordeste ilustra com perfeição o terror que o e- mail se tornou para as empresas. 
Em poucos segundos, o sistema de correio eletrônico de uma grande operadora de celular 
apresentou falha de segurança, foi invadido por um hacker, espalhou um spam fraudulento, 
comprometeu a produtividade de quem recebeu a mensagem e, aos olhos menos atentos, pode 
muito bem ter passado como apenas mais uma peça de e-mail marketing. E, o que é pior: é 
muito provável que as medidas de segurança tomadas para evitar o problema não sejam 
suficientes para dar conta do recado. "O que fazer com uma tecnologia que foi criada para ser 
uma ferramenta de produtividade, mas tem se tornado um verdadeiro pesadelo para as 
corporações?", pergunta Luiz Alfredo Santoyo, diretor da Iron Mountain, uma das maiores 
empresas mundiais de gerenciamento de informações eletrônicas. De fato, como evitar que 
problemas como o enfrentado pela TIM Nordeste, cada vez mais freqüentes no ambiente 
corporativo, voltem a acontecer? 
 
Más notícias: não existe uma solução mágica. Nem simples.  
 
Mais precisamente, não há uma solução à vista. As empresas estão perdendo a guerra contra o e-
mail.  
 
"A primeira coisa a ser feita para reverter esse quadro é aceitar que o e-mail, sim, se tornou um 
problema - e dos mais difíceis de ser gerenciados", afirma o Gartner em seu mais recente 
relatório sobre o tema. O uso indevido do correio eletrônico está assumindo proporções 
alarmantes. De acordo com dados do IDC, nada menos que 21 bilhões de e- mails trafegam 
diariamente pelo mundo. O Radacati Group, consultoria especializada em e- mail management, 
estima que uma conta corporativa receba, em média, 7 MB de dados por dia. Para ter uma idéia 
da encrenca, imagine uma companhia com mil usuários e 154 GB a mais todos os meses nos 
servidores de e- mail.  
 
"A maioria das companhias encara o e- mail como uma poderosa ferramenta de negócios. Mas ele 
também se tornou uma alta fonte de custos e riscos. Da recepcionista ao CEO, todos precisam se 
adaptar a essa realidade", afirma Carlos Affonso, diretor da Módulo Security Solutions. Para o 
CIO, isso não significa só entender os custos de storage, o impacto no servidor de e- mail e os 
riscos legais das mensagens indesejadas. O desafio maior é adotar uma política adequada e uma 
metodologia única para gerenciar o correio eletrônico.  
 
Para ajudá-lo a entender esse ambiente, digamos, turbulento, Info CORPORATE conversou com 
executivos de TI, consultores, especialistas e fornecedores. Depois de ouvir todas as opiniões, 
algumas unânimes, outras nem tanto, chegamos aos cinco erros mais comuns que ocorrem nas 
corporações na hora de lidar com e- mail. Se evitados, eles podem significar a retomada da 
produtividade para a empresa e seus usuários. Corrigir esses erros não significa o fim do 
problema, mas um alívio e tanto. Por outro lado, se ignorados, podem levar ao caos. Conheça os 
CIOs que passaram por esses erros das duas maneiras - para o bem e para o mal - e o que você 
pode aprender com esses casos. 
 
 
 
 
 
 



Erro nº 1   
 
Subestimar o poder destruidor do spam 
 
Que o spam existe e é um problema, todo mundo está cansado de saber. Mas você já parou para 
pensar no verdadeiro impacto que ele causa para a empresa? A revista americana CIO Insight 
publicou recentemente uma piada. "Os CIOs têm dois tipos de pesadelo. No primeiro, o CEO 
recebe uma mensagem com o vírus Sobig e liga para o CIO: conserte hoje! No segundo, o CEO 
não recebe uma mensagem que está esperando quando atende a uma ligação do principal 
acionista da empresa, que pergunta: recebeu?" 
 
A piada é sem graça, admitimos. Mas o curioso é que ela perdeu a graça justamente por ser 
verdadeira - e, o que é pior, se tornou algo corriqueiro nas empresas. Foi o que aconteceu com o 
CIO de um dos três maiores bancos brasileiros há algumas semanas. Numa tarde de quarta-feira, 
ele recebeu um telefonema do presidente do banco. "Não agüento mais tanto lixo. Ou você dá um 
jeito de limpar minha caixa postal ou vou mudar meu e- mail para um provedor particular." O 
ultimato tem razão de ser: as pessoas estão desesperadas com a quantidade de mensagens 
indesejadas. Estimativas de consultorias, institutos de pesquisa e fornecedores apontam que o 
spam já representa quase 65% do tráfego total de e-mail nas empresas. Mais do que isso, o spam 
custou aos cofres de quem tenta combatê-lo nada menos que 10 bilhões de dólares em 2003, 
segundo a consultoria americana Ferris Research. A ameaça se transformou num problema tão 
sério que 42% das pequenas e médias empresas dos Estados Unidos consideram abandonar o e-
mail como forma de correspondência corporativa devido ao spam, segundo pesquisa 
encomendada pela Symantec.  
 
A Petrobras ainda perde a guerra contra o spam, mas quer virar o jogo usando heurística 
 
Washington Faria Salles, gerente executivo de TI da Petrobras, conhece bem esse cenário. Ele 
tem a responsabilidade de gerenciar nada menos que 36 mil contas de e- mail, que produzem um 
volume de 300 mil mensagens por dia. A Petrobras já sofreu um bocado com o spam e está se 
mexendo para reverter a situação. "Nosso controle anti-spam não é dos melhores, usamos 
basicamente black lists", afirma Salles. "Por enquanto ainda perdemos a batalha, mas o cenário 
vai virar a nosso favor logo, logo", diz.  
 
A estatal está na fase final de testes de uma ferramenta sofisticada de controle de mensagens 
indesejadas, baseada na tecnologia heurística. "Estamos terminando as provas de conceito que, 
segundo os resultados, vão reduzir em 60% a quantidade de spam que recebemos hoje", diz 
Salles. Ele não revela o volume de mensagens indesejadas que invadem os 120 servidores de 
missão crítica que gerenciam o correio eletrônico da Petrobras, mas conta que se resguardou das 
ameaças mais graves por meio da tecnologia. "Para evitar problemas maiores, nesse momento 
em que o controle ainda não é o ideal, montamos um cluster que funciona com Windows e Linux. 
Assim, se o Windows for atacado, o sistema passa a rodar em Linux. Além de o número de 
ameaças ser menor no ambiente livre, ganhamos agilidade para tomar medidas de contingência 
se a casa cair", afirma Salles.  
 
Outra frente de batalha da Petrobras é a política de segurança. Não é permitido o tráfego de 
mensagens com arquivos anexados com extensões consideradas "perigosas", como jpg, mp3, 
exe, avi, tif, bat e htm. O acesso à internet também é limitado. "É impossível acessar o site da 
Playboy, por exemplo, num computador da Petrobras", diz Salles. "A navegação só é permitida 
em sites que dizem respeito ao trabalho do funcionário." Em relação ao limite de capacidade das 
caixas de entrada, o CIO da Petrobras é mais flexível. Cada caixa postal possui um limite mínimo 
de 50 MB e máximo de 100 MB (o uso médio é 30 MB por usuário). Se o funcionário desejar, no 
entanto, a capacidade pode ser aumentada.  
 



"Tentamos tratar o e-mail como uma aplicação crítica, inclusive para a circulação de documentos 
formais, que possuem assinatura eletrônica. Enquanto esse modelo funcionar, vamos continuar 
estimulando o uso do correio, ainda que com cautela. Se não, como vou garantir que as 
mensagens importantes cheguem a seu destino?". Salles se refere a um problema comum para 
quem combate spam: o bloqueio por engano de mensagens importantes, os chamados "falsos 
positivos". "Bloquear spam é uma faca de dois gumes", afirma Miguel Macedo, diretor da Trend 
Micro. "É preciso balancear muito bem o filtro. Se você calibrá-lo para bloquear 99% de spam, é 
possível que o número de falsos positivos cresça. Já se você descer para 85%, a quantidade de 
falsos positivos cai, mas a de spam aumenta", diz. Hoje, os principais fornecedores trabalham 
com um rigor de bloqueio de 96% a 98%. "Mas não é só o software que dá resultado. Se não 
houver educação dos funcionários e uma política de segurança adequada, o problema não é 
resolvido", diz Macedo.  
 
Resta aos CIOs apostar nesse trinômio, pois as demais maneiras de bloquear o spam andam 
devagar. A via legal, por exemplo, é cheia de obstáculos. "Spam não é crime. Falsa identidade, 
estelionato e fraude por e- mail são. Mas enviar uma mensagem não é", diz Patricia Peck, 
advogada especialista em direito digital e autora do Código de Ética Anti-Spam, instrumento de 
auto-regulamentação feito em conjunto por associações do mercado publicitário e de internet. Por 
isso, não há o que fazer com o spammer sem que seja provado que ele cometeu um delito. "Até 
dá para processar um spammer por danos financeiros, pedindo o ressarcimento do valor gasto 
com a conexão com o provedor de acesso para receber material indesejado", diz Renato Opice 
Blum, advogado especializado no assunto. "Mas há dois problemas. Primeiro, conseguir provar o 
prejuízo. E, segundo, quem vai procurar a Justiça por causa de 10 ou 20 reais de conta 
telefônica?", diz. Enquanto as coisas não se resolvem no meio legal, a melhor coisa a fazer é 
montar uma estratégia de combate.  
 
Recomendações 
 
O e-mail nada mais é que um meio de comunicação entre remetente e destinatário. Para resolver 
o spam, é preciso se focar no remetente. Se você não quer que o funcionário espalhe aquela 
piadinha sobre futebol, diga isso a ele - e deixe claro que é contra as regras da empresa.  
 
Tente quantificar quanto tempo os usuários perdem com o spam a cada mês.  
 
Tente quantificar quanto dinheiro a empresa perde com o spam. Uma fórmula simples, mas 
eficiente, é multiplicar o tempo gasto pelos usuários com spam pelo custo proporcional da média 
salarial deles, medida em hora-trabalho. Feito isso, inclua as horas-trabalho gastas pelo 
administrador de e- mails e as ligações ao help desk relacionadas a spam. E não esqueça de incluir 
na conta os custos de processamento e storage de mensagens de seu volume atual.  
 
Com essas informações em mãos, você pode chegar ao CEO e dizer: "Temos um problema de 
spam. Estamos na situação X, esse é o cálculo de quanto gastamos hoje, e precisamos tomar essa 
e aquela medida para chegar ao cenário Y".  
 
Cinco passos contra o spam 
 
Cumprir algumas etapas pode ajudar a não errar na hora de implementar uma solução anti-spam. 
Veja os principais procedimentos recomendados pelos especialistas. 
 
1 Negocie os acordos de licenças Parece claro que os preços das soluções anti-spam vão cair em 
2004, com a consolidação do mercado. Faça uma concorrência criteriosa e meça com cuidado a 
relação custo/benefício da ferramenta que está adquirindo. 
 
2 Não se prenda a uma opção e aposte em tecnologia de ponta Não dá para combater o spam 
com uma só ferramenta. Considere possibilidades, como o outsourcing do gerenciamento da 



segurança de e- mail e a adoção de soluções conjuntas de combate a vírus, spam e controle de 
conteúdo. Procure escolher uma solução que ofereça múltiplos métodos de detecção, como 
quarentena, white lists, black lists, filtros colaborativos, controle de cabeçalho e assinaturas, 
filtros bayesianos e tecnologia heurística.  
 
3 Eduque e se comunique com a equipe De nada adianta possuir uma ferramenta se a equipe de 
TI não consegue dominá-la. Não dá para perder tempo nem dinheiro: o jeito é treinar. É também 
imprescindível que os usuários possam se comunicar com a TI de forma rápida, fácil e 
transparente, por meio de um endereço único de correio eletrônico para receber respostas e 
comentários sobre o uso da ferramenta.  
 
4 Vá devagar É melhor começar com calma do que bloquear toda mensagem que entra na 
empresa. Nas primeiras duas semanas, o filtro anti-spam deve ser colocado no modo de testes, 
sem deletar nem colocar nenhuma mensagem em quarentena. Só com base nos relatórios que o 
sistema gerar é que se definem a quantidade e o tipo de mensagens que deseja bloquear.  
 
5 Evite os falsos positivos Evitar que mensagens legítimas sejam bloqueadas por engano é vital 
para o sucesso da ferramenta. Estabeleça um número de falsos positivos que sua empresa possa 
tolerar e siga-o à risca. Quanto mais rigoroso o filtro anti-spam, mais falsos positivos se terá.  
 
Erro nº 2  
 
Achar que o sistema está imune a fraudes  
 
Primeiro aconteceu com as lojas virtuais Submarino e Americanas.com. Depois, foi a vez de Itaú, 
Vivo e Rede Globo. O caso mais grave foi o do Banco do Brasil. Os clientes do banco receberam, 
no fim de 2003, uma série de e- mails falsos solicitando informações pessoais. É o chamado scam, 
variação do spam onde os estelionatários instalam programas espiões nos computadores das 
vítimas para obter dados como número de conta corrente, de cartão de crédito e senhas 
bancárias, o que permite roubar dinheiro ou fazer compras em nome de outra pessoa. 
 
Na fraude mais ousada, os golpistas conseguiram inserir o instalador original do teclado virtual do 
Banco do Brasil numa página falsa. O truque chegou disfarçado num e- mail com aparência 
semelhante ao desenho original do site do banco. A mensagem era simplória: o banco 
supostamente convidava o internauta a participar de uma promoção de Natal que iria sortear 500 
prêmios. Bastava entrar no site, contudo, para o programa começar a vasculhar as informações 
pessoais do usuário e abrir uma caixa de diálogo perguntando se ele gostaria de baixar o teclado 
virtual do banco. Poucos dias depois, outra mensagem circulou na rede alertando os usuários do 
BB a prestar atenção nas fraudes eletrônicas. No pé da mensagem, um aviso: "Sempre preste 
atenção na terminação ".com.br", ela é sua garantia de estar entrando num site seguro". A fraude 
foi constatada, pois o e-mail apontava para o site do Banco do Brazil (assim mesmo, com "z"). 
 
Claudio Almeida Lima, gerente executivo de segurança do Banco do Brasil (o original, com "s"), 
afirma que esse tipo de ameaça tem se tornado freqüente. "Como os falsários não conseguem 
invadir a rede do banco, pois ela é segura, tentam enganar nossos clientes", diz. A solução? "O 
banco acompanha e monitora juridicamente, quando é o caso", afirma Lima. O correio eletrônico é 
gerenciado por quatro áreas do Banco do Brasil: marketing (que cuida do e-mail como ferramenta 
de comunicação), intranet (que cria layout e é responsável pela distribuição e controle), TI (que 
gerencia a infra-estrutura) e segurança (que produz relatórios gerenciais e de controle, além de 
lidar com políticas e ações). Lima afirma que o e-mail, "por estar num nível elementar", não é 
usado como meio de comunicação oficial. Dados importantes trafegam pela rede do banco, ligada 
diretamente aos mainframes.  
 
10 dólares por ano é o custo por funcionário para instalar e manter uma solução anti-spam, diz o 
Nucleus Research 



 
Recomendações 
 
Não adianta apenas cuidar da segurança interna. Se houver prejuízo por fraude com clientes, a 
empresa pode ser responsabilizada. Isso sem contar os danos à imagem.  
 
Estabeleça um canal de comunicação com os clientes e informe sua estratégia. Se for o e- mail, 
deixe claro que tipo de comunicação fará (promoções, comunicados, newsletters). Fora isso, 
esclareça que pode ser fraude. 
 
Eduque funcionários e clientes. Deixe claro qual é a política de e- mail e mostre o que fazer em 
caso de fraude. 
 
Erro nº 3   
 
Acreditar que privacidade e segurança andam de mãos dadas 
 
No fim de maio de 2002, a área de TI da General Motors do Brasil foi abalada por um escândalo 
de e-mails pornôs, que resultou na demissão de 33 funcionários da empresa. Pouco depois, alguns 
foram readmitidos. A GM esclareceu que dispensou 11 profissionais e advertiu outros 81 em 
função do uso indevido da internet e do correio eletrônico. Voltamos à velha questão: como julgar 
o que é de uso privado ou público? Abrir o conteúdo de um correio eletrônico pode ser 
considerado invasão, de acordo com os Códigos Civil, Penal e as leis trabalhistas, e a empresa 
pode ser colocada no banco dos réus. A não ser que ela coloque as regras claramente no papel. 
"O monitoramento dever ser absolutamente transparente para o funcionário, já que o e- mail leva 
o nome da empresa", afirma Renato Opice Blum. "As regras devem ser claras. E as pessoas 
precisam entender que privacidade e segurança não andam juntas. Pelo contrário. Segurança 
implica em monitoramento, vigilância, contingência, medida e contra-medidas sobre o que se está 
fazendo. Quanto mais segurança, menos privacidade", diz Patric ia Peck.  
 
Na Asea Brown Bovery (ABB), gigante da área de engenharia que produz de robôs para 
automação industrial a sistemas de transmissão de energia e equipamentos elétricos, essa 
questão foi resolvida por meio da adoção de uma política rígida de segurança. O CIO da ABB, 
Carlos Alberto Barbosa Rodrigues, determinou que todos os usuários tivessem sua relação com o 
correio eletrônico formalmente descrita. "Nosso nível de comprometimento é estabelecido num 
adendo do contrato de trabalho, pelo qual os funcionários se comprometem a zelar pelas 
informações e pelo tráfego de dados e têm responsabilidade formal pelo envio e recebimento de 
informações", diz Rodrigues.  
 
A relação da ABB com o correio eletrônico sempre foi conturbada. Em 2002, a empresa instituiu a 
prática do clean day (dia em que os funcionários deveriam parar de trabalhar para limpar os e-
mails e o lixo eletrônico). Isso acontecia todo dia 20 do mês. Se o funcionário não regularizasse a 
base de dados, o departamento de TI faria uma limpeza compulsória. A iniciativa, contudo, durou 
apenas até o segundo mês. "Alguns julgavam que era demais perder um dia por mês, como se o 
clean day resultasse em alguma perda", diz Rodrigues. A solução, então, foi restringir o uso. O 
limite da caixa postal dos usuários passou a ser de 50 MB. Se o funcionário precisa mais do que 
isso, deve comunicar a seu departamento, que pagará as despesas extras de storage ao 
departamento de TI. "Somos praticamente um prestador de serviços terceirizado aqui dentro", diz 
Rodrigues. O limite máximo por caixa postal foi estabelecido em 150 MB. Acima desse teto, todas 
as mensagens são automaticamente bloqueadas. "Se o usuário quiser, podemos gravar um CD 
com o backup das mensagens. Mas, na rede, acabou a festa", afirma Rodrigues. 
 
O CIO da ABB também fechou o acesso aos provedores gratuitos por meio do firewall. "São a 
principal porta de entrada de vírus e spam. Já sofremos diversas invasões por meio de provedores 
gratuitos", diz. Rodrigues monitora diariamente os 14 servidores dedicados às 2 300 contas de 



correio eletrônico que trafegam na ABB. "Chegamos a um ponto em que, se eu não estabelecesse 
uma política rígida, ficaria num processo de expansão de hardware e software de storage sem fim. 
Com a política, nosso storage não cresce desde a metade de 2002. O segredo é eproveitar com 
inteligência o que se tem. Se não, é como rasgar dinheiro", afirma Rodrigues. "É preciso fixar 
responsabilidades. Privacidade é em casa. No trabalho, todos os dados são de propriedade da 
empresa. Não quero chegar ao ponto de monitorar o conteúdo. Mas, se for preciso fazer isso, vou 
fazer isso."  
 
Recomendações 
 
Pergunte aos departamentos jurídico e de recursos humanos de sua empresa: "Podemos rever 
nossa política de segurança da informação juntos, para alinhar as necessidades pessoais com as 
de tecnologia?"  
 
Diga ao CEO: "Preciso de sua ajuda para modificar a política de segurança da empresa. Você não 
acha que nosso e-mail precisa funcionar melhor?" 
 
Pergunte a seus funcionários: "Vocês estão dispostos a rever a maneira como mandam e recebem 
e-mails e a navegar com mais objetividade no ambiente de trabalho?" 
 
Erro nº 4  
 
Julgar que o correio eletrônico seja Seguro 
 
Você já deve estar cansado de ouvir dizer que não há tecnologia 100% segura. Em relação ao e-
mail, no entanto, esse teto é bem menor. "Não dá para trabalhar nem com 90% de segurança no 
correio eletrônico", afirma o diretor de uma grande empresa de segurança. De qualquer forma, 
nunca é demais ter cautela quando o assunto é tecnologia. Para garantir a segurança dos 
sistemas de correio eletrônico é preciso monitorar códigos maliciosos (vírus, worms e cavalos-de-
tróia), spam e o conteúdo das mensagens. "Apesar de o spam crescer como ameaça, a maior 
preocupação, hoje, ainda são os vírus", afirma Orlando Barbieri, diretor-geral da Symantec no 
Brasil.  
 
No Ibmec, instituição de ensino de graduação e pós-graduação, com escolas em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte, a situação dos vírus e das ameaças por e- mail era crítica há dois anos. A 
TI enfrentava problemas recorrentes com infecções nos computadores dos usuários corporativos e 
dos alunos. Os vírus que chegavam por e- mail não eram corretamente contidos e havia 
sobrecarga no help desk. "Não havia um dia em que não tivéssemos pelo menos uma ocorrência 
de vírus", afirma Christian Menescal, gerente de tecnologia do Ibmec. A saída foi partir para uma 
solução integrada de vírus, spam e conteúdo da Trend Micro, que atende 3 mil usuários de correio 
eletrônico, 250 usuários corporativos de desktop e 700 professores. "Reduzimos em 98% os 
chamados ao help desk por problemas de vírus", diz Menescal. Segundo ele, o trabalho pesado foi 
terceirizado com a Trend Micro. Terceirizar segurança? "O outsourcing nos permite ficar 
atualizados em relação às soluções", diz Menescal. 
 
Na Asea Brown Bovery, a política de uso de e-mail é descrita no contrato de trabalho 
 
Recomendações  
 
Como em toda decisão de compra de tecnologia, faça a lição de casa: primeiro é preciso 
estabelecer uma política de segurança, para depois procurar uma ferramenta.  
 
Se a equipe de TI não estiver afinada no quesito segurança, é possível contratar uma consultoria 
para implementar a ferramenta antivírus e terceirizar a manutenção. 
 



874 dólares por ano é a medida da perda de produtividade por funcionário devido ao spam, 
segundo o Meta Group 
 
Portas trancadas  
 
As tecnologias que barram (ou quase) as mensagens indesejadas 
 
Black Lists/White Lists Método básico que envolve a atualização constante de listas de domínios 
ou endereços de e-mail aprovados (white lists) ou bloqueados (black lists). As white lists reduzem 
os falsos positivos e previnem os endereços de ser classificados como spam.  
 
Análise de cabeçalho e assinaturas Os softwares anti-spam possuem um mecanismo que examina 
o cabeçalho das mensagens e a assinatura dos remetentes e os valida. Se esses campos não 
parecerem "normais", a mensagem é bloqueada. 
 
Análise de conteúdo e caça-palavras Método que analisa o conteúdo da mensagem.Blocos de 
textos são examinados por seqüências de caracteres classificados como spam. Se a mensagem 
tem palavras como "sexo" e "grátis" pode ser barrada.  
 
Filtros bayesianos Mecanismo que faz uma análise estatística das palavras, estruturas e padrões 
lingüisticos que mais ocorrem em spams, classifica cada mensagem de acordo com a quantidade 
desses elementos e atribui uma pontuação. Se o total de pontos ultrapassar um limite 
predefinido, a mensagem é considerada indesejada e seu cabeçalho modificado, para facilitar a 
remoção. 
 
Heurística Evolução da análise bayesiana, a heurística varre os e- mails em busca de spams e 
"aprende" o comportamento e as características das mensagens indesejadas, por meio do uso de 
uma tecnologia semelhante à de redes neurais. Quando um spam é detectado, a ferramenta usa 
um algoritmo para calcular um código que servirá como uma espécie de assinatura eletrônica, que 
identifica o e-mail indesejado e armazena informações de modo a barrar mensagens com 
características similares. É a tecnologia mais avançada no mercado. 
 
Honeypots Sistema colocado numa rede para que possa ser sondado e atacado. Como não possui 
valor produtivo, não há uso "legítimo" para ele. Isso significa que qualquer interação, como uma 
sondagem, pode ser suspeita. Isso ajuda a diminuir a ocorrência de falsos positivos, por exemplo. 
 
Política de segurança? Sei... 
 
Apenas 50% das grandes empresas com atuação no país possuem uma política de segurança 
atualizada e em funcionamento, de acordo com a 9ª Pesquisa Nacional de Segurança da 
Informação, realizada pela Módulo Security Solutions. Numa época em que as ameaças de 
segurança são diárias, o resultado chega a surpreender. Segundo o estudo, 32% das empresas 
sequer têm regras e procedimentos formais para garantir a segurança dos dados dos funcionários. 
Os outros 18% afirmaram possuir uma política de segurança em prática, porém "desatualizada".  
 
As surpresas não páram por aí. Nada menos que 65% das empresas ainda não conseguem 
quantificar as perdas financeiras ocasionadas pelas falhas de segurança. Dos 35% que fizeram 
isso, 22% perderam até 50 mil reais, 8% de 50 mil a 500 mil reais e 4% de 500 mil a 1 milhão de 
reais em 2003.  
 
66% das empresas apontaram os vírus como a principal ameaça à segurança das informações nas 
empresas. Depois, aparecem funcionários insatisfeitos (53%), divulgação de senhas (51%), 
acessos indevidos (49%) e vazamento de informações (47%). Segundo a pesquisa, 90% das 
empresas possuem pelo menos uma aplicação de antivírus. 
 



Erro nº 5   
 
Jogar as esperanças de produtividade no e-mail 
 
Juan Ignacio Eyzaguirre, diretor de operações e TI da BrasilPrev, uma das maiores empresas de 
previdência do país, tinha um problema e tanto nas mãos: precisava aumentar a produtividade de 
seus funcionários, mas não contava com uma infra-estrutura de software adequada para isso. O 
CIO optou, então, por uma atualização do sistema operacional e do aplicativo para escritórios. 
Foram realizados workshops em conjunto com a Microsoft, que forneceu a solução, para 
identificar quais eram as necessidades do time da BrasilPrev. Chegou-se, depois, a uma proposta 
de gerenciamento de planos empresariais que construiu uma estratégia de trabalho colaborativo. 
 
O sistema, baseado nos recursos SharePointServices e InfoPath, as principais ferramentas de 
colaboração do Office 2003, permitiu a criação de formulários dinâmicos feitos em XML. Imagine 
que cada funcionário da BrasilPrev que participa da elaboração de um proposta de negócios 
acesse o formulário, que fica instalado em sua estação de trabalho, por meio de um link. Depois 
de preencher os campos desejados, o usuário clica no botão Salvar e as informações 
automaticamente são armazenadas no servidor. Ao abrir o formulário para inserir novas 
informações, a versão mais atualizada do documento é exibida na tela do usuário. Onde o correio 
eletrônico se encaixa nesse processo? Está aí a sacada. "O e-mail deixa de ser o centro desse 
processo e passa a funcionar apenas como uma interface de apoio, que está na frente de um 
sistema de workflow", afirma Eyzaguirre. "Não podemos enxergar o e-mail como a ferramenta de 
colaboração que era há cinco anos. Ele continua sendo a principal interface de trabalho, mas sem 
o acúmulo das funções de antes", diz. O resultado da estratégia da BrasilPrev já é visível. 80% 
dos usuários declararam um nível de satisfação igual ou melhor que o sistema anterior, com só 
dois meses de uso. O ganho efetivo de produtividade será medido até abril, quando todos os 420 
equipamentos que a BrasilPrev possui espalhados pelo Brasil já utilizarem a solução.  
 
Recomendações 
 
Ouvir os funcionários para descobrir onde anda o gargalo de produtividade pode ser uma saída 
eficiente.  
 
Pergunte a seu principal executivo de software: "É vantajoso utilizar uma ferramenta de 
groupware para tirar um pouco da carga do correio eletrônico?" 
 
Reduza o número de funcionalidades do software de e-mail. Restrinja seu uso apenas à troca de 
mensagens.  
 
De um sistema de baixa complexidade a um dos principais desafios de gerenciamento de TI, o e-
mail está em xeque. O mercado é unânime em dizer que não há bala de prata, nem cura, nem 
solução 100% eficiente para domá-lo. "O Gartner diz que 80% do capital intelectual das 
organizações está nos discos rígidos. O restante, sem exagero, está na cabeça dos funcionários. A 
solução talvez seja tirar algumas obrigações do e-mail", diz Marcelo Toledo, gerente da divisão 
Information Worker da Microsoft. "Acho que vamos aprender que há maneiras mais efetivas de se 
interagir nas empresas", diz ele. O e- mail se tornou fonte de problemas justamente porque os 
CIOs acreditavam que ele seria a solução para a comunicação. A saída apontada pelos analistas é 
montar um cuidadoso programa de gestão de e-mail para dar conta do recado. Se ele vai 
funcionar? É difícil dizer. A única certeza é que o CIO que ignorar essa discussão estará em maus 
lençóis. 
 
"Spam me dá nojo. Mas não sei o que fazer contra" 
 
O engenheiro Ray Tomlinson faz parte do seleto grupo de cientistas brilhantes que escreveu o 
nome na história, mas jamais ganhou um centavo por isso. Tomlinson criou uma das maiores 



ferramentas de comunicação de todos os tempos: o correio eletrônico. Quando estudante de 
doutorado no Massachusetts Institute of Technology (MIT), onde gostava de ficar enfurnado nos 
laboratórios de computação sem falar com muita gente, Tomlinson designou o símbolo @ para 
ligar o nome de uma pessoa a um endereço digital e foi o responsável pelo envio do primeiro e-
mail que se tem notícia, em 1971. "Nunca imaginei que o e- mail se tornaria algo tão grande, 
principalmente porque, na época, não havia muitos computadores", disse Tomlinson a Info 
CORPORATE. Hoje ele é engenheiro-chefe da BBN Technologies, braço high tech da gigante de 
telecomunicações Verizon.  
 
Tomlinson não imaginava que sua invenção fosse se tornar o caos que é hoje. "Spam me dá nojo. 
Gostaria de vislumbrar uma solução, mas todas as disponíveis não funcionam. E não acho que 
uma legislação vá funcionar. É possível que exista uma solução tecnológica, mas, ao mesmo 
tempo, as ameaças que o e- mail traz não me parecem ser resolvidas pela tecnologia", diz. "De 
qualquer forma, não estou dedicando tempo para descobrir uma solução. Não quero saber disso. 
Só espero que o e-mail não seja assassinado pelo spam e continue funcionando." 
 
Como os cientistas que trabalharam no início da internet, Tomlinson não registrou sua invenção - 
talvez por isso fale com certo ressentimento. "Não me incomodo por não ser famoso. Os nerds 
sabem quem sou. Eles dizem, 'puxa, muito legal o que você fez, por que não cria algo contra o 
spam?'. Digo que o e- mail não é mais o centro da minha vida." 
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