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A principal ameaça à segurança das informações em empresas continua vindo de dentro da 
própria corporação e não de ataques externos. O dado é preocupante porque mostra que, apesar 
de algumas medidas, pouca coisa mudou nos últimos anos. De acordo com um estudo recente do 
IDC, 63% das empresas brasileiras sofrem mais ataques internos do que externos.  
 
Para o gerente de suporte da Networks Associates na América Latina, José Matias, a razão para 
haver mais ataques internos é simples: os funcionários têm muito mais conhecimento do sistema 
da companhia onde trabalham do que os hackers. Já a explicação para a persistência do problema 
é a defasagem entre as tecnologias desenvolvidas para evitar ataques e a atualização dos 
funcionários em relação ao sistema interno corporativo.  
 
"Não importa o quanto os produtos voltados para a segurança interna das companhias evoluam. O 
funcionário geralmente sabe dos 'furos' e das falhas de segurança da empresa. É importante, 
portanto, modificar freqüentemente os sistemas de segurança para evitar ao máximo o 
conhecimento de suas falhas", explica Matias.  
 
Falta de informação resulta em equívocos  
 
Matias aponta como principais ameaças internas o funcionário mal-informado, que não conhece as 
restrições de acesso do sistema, e o espião. "Muitas pessoas no país não têm conhecimento desse 
inimigo, que é muito mais comum do que se pensa. Já participei de uma investigação que 
conseguiu encontrar um espião, um engenheiro que se infiltrou na empresa como funcionário do 
RH e conseguiu acessar informações importantes, o que rendeu um grande prejuízo", lembra.  
 
Já para o gerente de tecnologia da Novell Eduardo Campoy, a maioria dos ataques internos são 
feitos propositalmente, mas não com intenções destrutivas. A curiosidade dos funcionários seria 
uma das principais causas dos problemas. "Parece que os ataques externos recebem mais atenção 
e são mais combatidos do que os internos, porém, o que ocorre é que os problemas externos são 
premeditados e as empresas podem se prevenir. Já os ataques internos são imprevisíveis", 
observa.  
 
Campoy acredita que só é possível combater os ataques internos através de sistemas rígidos de 
punição e da revisão da legislação. O mais difícil, na opinião do gerente da Novell, é mudar a 
consciência das pessoas, o que seria mais eficaz do que qualquer novidade tecnológica.  
 
De acordo com Ricardo Costa, gerente de engenharia de sistemas da Symantec, para se pensar 
em segurança na rede interna é necessário estar atento a desktops, correio eletrônico, acesso à 
Internet, senhas e compartilhamento de informações, sem falar na quantidade de correções que 
precisam ser aplicadas na rede.  
 
O fato de os problemas internos serem mais ameaçadores à segurança das empresas do que os 
externos encontra-se diretamente ligado à dificuldade de manutenção do sistema corporativo. "Se 
pensarmos que em um mês determinada empresa precisa aplicar cinco patches de segurança em 
sua rede de 2 mil pontos de rede vulneráveis, estaremos falando de 10 mil instalações ou 
correções. Isso se torna impraticável e a possibilidade de problemas internos é muito maior, 
debilitando assim a capacidade da empresa de se proteger", explica Costa.  
 
Funcionários devem ser conscientizados  
 
Na avaliação do gerente, a melhor solução para diminuir os ataques internos é conscientizar todos 
os funcionários da companhia da responsabilidade que têm sobre a segurança dos dados. "Todos 
os usuários, do presidente à copeira, precisam se sentir parte da segurança. Um bom comparativo 



pode ser feito entre a segurança de uma empresa e um carro de Fórmula 1. O carro pode chegar 
a 350 Km/h, porém, se não houver confiança no freio, o piloto não vai pisar fundo no acelerador. 
A segurança não trava. Ela habilita, protege e potencializa as operações das empresas como um 
todo", observa.  
 
Os sete pecados capitais das companhias  
 
A empresa americana Websense, que vende produtos para gerenciamento de acesso interno, 
elaborou uma lista de sete pecados capitais cometidos pelos funcionários, que podem causar 
sérios prejuízos à companhia. O primeiro, o orgulho, ocorre quando há negligência em deter na 
origem os códigos nocivos - vírus e spywares - que circulam na Web.  
 
O segundo pecado é a inveja, motivada pela cobiça por informações confidenciais corporativas e 
de funcionários. Neste caso, geralmente, profissionais de marketing usam brechas na segurança 
da rede para roubar dados sigilosos da empresa.  
 
A gula vem em terceiro lugar. O uso sem critério das conexões de alta velocidade provoca o 
consumo excessivo de banda de Internet. O congestionamento pode acontecer devido ao alto 
consumo de recursos, como o streaming media, por exemplo. Em seguida, encontra-se a luxúria, 
que aproveita a combinação entre conteúdo pornográfico e acesso à Internet de banda larga. 
Neste caso, a empresa pode ser responsabilizada legalmente por acesso a conteúdo indevido e 
exposição negativa, além de estar sujeita a contaminação por vírus.  
 
A ira é o quinto dos pecados capitais dos funcionários e pode permitir ataques de hackers e 
criação de pontos vulneráveis na rede. A cobiça, sexto pecado da lista, faz os funcionários 
baixarem arquivos MP3 e freewares. As conseqüências podem ser a responsabilização legal da 
companhia por download de material protegido e a infecção da rede por vírus e spywares.  
 
O último pecado capital dos funcionários é a preguiça, que pode resultar em perda de tempo com 
mensagens instantâneas pessoais, esportes e jogos online. Este pecado gera desperdício de 
recursos de banda e prejuízo com queda na produtividade.  
 
Bruno Rossi, analista de software do IDC Brasil, concorda com a origem cultural dos problemas de 
segurança interno das empresas e sugere uma reeducação. "Para reduzir os riscos de ataques 
internos, é preciso mudar a mentalidade dos funcionários e da empresa, como um todo. O 
problema transcende a parte tecnológica, apesar de esta também ser importante para a 
segurança da empresa", observa.  
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