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RESUMO 

 

 
Não há dúvidas de que a tecnologia da informação e comunicação é fundamental para o desempenho 

das organizações e que atinge também a produtividade dos colaboradores. Entretanto, o uso 

indevido da tecnologia pode provocar problemas irreversíveis às organizações, tais como a violação 

das políticas da segurança da informação. O objetivo deste estudo é investigar os antecedentes que 

possam impactar no mau uso dos sistemas de informação, em particular, aqueles específicos que 

possam causar a violação das políticas de segurança da informação. Para tanto, o trabalho foi 

conduzido por meio de uma pesquisa confirmatória e de corte transversal único por meio de um 

questionário com 10 perguntas demográficas e 74 questões .Os dados foram analisados por meio de 

255 questionários respondidos por profissionais usuários das tecnologias de informação e que atuam 

a partir de um ano na função atual. Para os testes de hipóteses do estudo, foi realizada a análise de 

equações estruturais, ao modelo de pesquisa proposto. Foi confirmado que o Desengajamento Moral 

teve efeito positivo na Intenção de Violação de Política Organizacional de Segurança da 

Informação. E o estudo evidencia que a dimensão Justificativa Moral teve o maior efeito, seguido 

da dimensão Eufemismo. A Habilidade Tecnológica não foi confirmada como um fator que 

influencia na Intenção de Violação de Política Organizacional de Segurança da Informação, mas o 

resultado aponta um valor negativo do fator, o que sugere um indício de que esta influência pode 

ser negativa. 

 

 

 

Palavras-chave: Desengajamento moral, Habilidade tecnológica, Segurança informação, 

Tecnologias, Violação políticas 

 

  



ABSTRACT 

 

 

There is no doubt that information and communication technology is fundamental to the 

performance of organizations and also affects the productivity of employees. However, misuse 

of technology can lead to irreversible problems for organizations, such as violating information 

security policies. The purpose of this study is to investigate the antecedents that may impact the 

misuse of information systems, in particular those specific that may cause the violation of 

information security policies. Therefore, the work was conducted through a confirmatory and 

single cross-sectional survey through a questionnaire with 10 demographic questions and 74 

questions. The data were analyzed through 255 questionnaires answered by professionals who 

use information technology and that act from one year onwards in their current role. For the 

hypothesis tests of the study, the structural equation analysis was performed to the proposed 

research model. It was confirmed that Moral Disengagement had a positive effect on the Intent 

to Violate Organizational Information Security Policy. And the study shows that the Moral 

Justification dimension had the greatest effect, followed by the Euphemism dimension. 

Technological Ability has not been confirmed as a factor that influences the Intent Violation of 

Organizational Information Security Policy, but the result points to a negative value of the 

factor, which suggests an indication that this influence is negative. 

 

 

Keywords: Moral disengagement, Technological ability, Information security, Technologies, 

Violation policies 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A informação se tornou um dos principais ativos das organizações, e está presente em seus 

diversos processos. A tecnologia da informação e comunicação é necessária para processar e 

armazenar estes ativos, bem como permitir o acesso remoto a partir de redes de computadores. 

Os elementos de infraestrutura que sustentam a informação são considerados tão importantes 

quanto a própria informação (SÊMOLA, 2014). 

 

A infraestrutura organizacional de informatização e o volume cada vez maior de 

compartilhamento de informação exige controle e proteção tanto em relação a quantidade de 

dados gravados, quanto das transações realizadas, para mitigar os acessos não autorizados, ou 

de cópias indevidas (MANÃS, 2014). 

 

A proteção de dados e de informações sigilosas se originam da preocupação em relação a 

incidência frequente de eventos de violação de segurança da informação, por onde esse assunto 

passou a ser considerado por todas as áreas das organizações na tentativa de conscientização de 

seus colaboradores.  

 

As Políticas Organizacionais de Segurança da Informação (SI) que propõem diretrizes e 

protocolos para assegurar a inviolabilidade das normas de conduta desejáveis, é fundamental 

para estabelecer a segurança da informação necessária à proteção dos dados (LOGAN, 2010). 

 

A conformidade com políticas e diretrizes de segurança de SI podem ser divididas em três 

categorias: (1) princípios conceituais; (2) modelos teóricos sem suporte empírico; e (3) apoio 

empírico baseado em teorias. Na primeira categoria estão os estudos conceituais acerca da 

conformidade, e incluem programas de conscientização de segurança sem apresentar 

fundamentação teórica, nem tampouco evidências empíricas para apoiar seus princípios e 

sugestões (PAHNILA; SIPONEN; MAHMOOD, 2007).  

 

Para aumentar e melhorar a conformidade da política de segurança de SI, o segundo grupo 

contempla os modelos teóricos que, apesar de não terem suporte empírico, contém estudos mais 

estruturados que contribuem para a criação de teorias acerca da política de segurança de SI dos 

funcionários, e que inclui modelos, que têm por objetivo explicar por que os usuários adotam 
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comportamentos que violam as políticas de segurança, além de modelos de abuso de 

computador, teoria dos laços sociais, teoria do comportamento planejado, na teoria da 

aprendizagem social e na teoria da dissuasão geral (PAHNILA; SIPONEN; MAHMOOD, 

2007). 

 

O terceiro grupo inclui estudos focados na teoria geral de dissuasão, os quais investigam se o 

abuso no uso de computadores pode ser reduzido por meio de investimento em gestão em 

medidas de segurança de sistemas de informação, e entre os principais achados estão: as horas 

semanais dedicadas à segurança; a disseminação de políticas e diretrizes de segurança com 

penalidades para a não-conformidade; e o uso de software de segurança de sistemas de 

informação. (PAHNILA; SIPONEN; MAHMOOD, 2007). 

 

Outros estudos apontam os fatores que afetam as decisões dos usuários domésticos de usarem 

ou não recursos de segurança, e que tomam por base a gravidade percebida da ameaça de 

segurança, a eficácia da resposta em relação ao seu custo-benefício, e a capacidade percebida 

de usar os recursos de segurança. (PAHNILA; SIPONEN; MAHMOOD, 2007). 

 

Numa pesquisa de 2017, os especialistas de seguranças apontam que o risco de um ataque 

interno é bem maior do que um ataque externo, sendo que esta percepção é compartilhada por 

gestores de diversos segmentos (GIANDOMENICO, GROOT, 2018).  

 

Uma possível explicação para a ocorrência deste fenômeno é a de que os funcionários 

consideram que os controles implementados pelas políticas organizacionais de segurança da 

informação geram improdutividade, tornando-os resistentes a mudanças comportamentais, e 

desmotivados a seguir tais políticas e procedimentos de segurança, ou seja, lançam mão de 

técnicas de “neutralização”, e inventam desculpas quando são descobertos em suas violações, 

ou outras atitudes ilícitas, portanto, criam mecanismos para atenuar o constrangimento, a 

inconveniência ou a complexidade dos procedimentos consequentes destes controles 

(SIPONEN, 2017). 

 

As organizações dedicam recursos significativos para implementar medidas de segurança, e 

desenvolvem políticas, apoiadas pela educação e treinamento, além de manter atualizada as 

tecnologias de segurança, que apenas se tornam efetiva quando há o engajamento de 
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funcionários no cumprimento das políticas e procedimentos de segurança estabelecidos, em 

geral, quando há efetividade na verticalidade dessa política, em que a alta direção participa 

ativamente deste processo. Entretanto, alguns estudos sugerem que tais requisitos podem ter o 

efeito oposto, ou seja, trazer um comportamento inverso ao pretendido devido às exigências, 

que elas impõem aos funcionários, tais como tempo, esforço, frustração (PAHNILA; 

SIPONEN; MAHMOOD, 2007). 

 

Em um ambiente de pressão, o estresse, entre outros fatores de tensão, fazem com que os 

colaboradores estejam sujeitos a se comportarem de forma contrária às regras organizacionais, 

cuja consequência é a criação de mecanismos subjetivos, como o desengajamento moral, que 

aliviam as tensões, e justificam o comportamento inadequado, racionalizam os danos e fazendo-

os parecer moralmente justificáveis (BANDURA, 2002).  

 

Por outro lado, alguns colaboradores possuem habilidades distintas na compreensão e uso dos 

recursos tecnológicos. Esses indivíduos possuem alto nível de conhecimento, informação e 

habilidade relacionada às tecnologias da informação e comunicação (TICs), e, portanto, têm a 

capacidade de se adaptarem rapidamente às mudanças tecnológicas, e conseguem lidar melhor 

com o estresse atribuído ao tempo de aprendizagem desses recursos. (YE, 2018).   

 

É compreensível, por tanto, que possa haver fatores que antecedem a violação das políticas de 

segurança da informação, entre os quais o desengajamento moral e habilidade tecnológica, 

sendo estes fatores apontados como dimensões significativas para a ocorrência desse fenômeno. 

Sendo assim este estudo pretende responder a seguinte pergunta de pesquisa: Qual é o papel do 

desengajamento moral e da habilidade tecnológica na violação de políticas organizacionais de 

segurança da informação? 

 

1.1. Objetivos da Pesquisa 

1.1.1. Objetivo Geral 

 

Analisar a influência de fatores antecedentes da violação de políticas organizacionais de 

segurança da informação. 
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1.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Analisar a influência do desengajamento moral na violação de políticas organizacionais de 

segurança da informação. 

 Analisar a influência das habilidades tecnológicas nas políticas organizacionais de 

segurança da informação. 

 

1.2. Justificativa Do Estudo  

 

No contexto organizacional de uma forma atual, onde há onipresença das TIC, a informação é 

um dos ativos de vantagem competitiva das organizações, sendo fundamental seu 

gerenciamento para atingir as metas e objetivos esperados.  O ambiente organizacional 

tecnológico, com uma demanda cada vez maior de trabalho, prazos geralmente escassos e 

muitas pessoas estressadas, pode estimular em alguns colaboradores ações antiéticas de 

violação das políticas organizacionais de segurança da informação (MORESI, 2000). 

 

As políticas organizacionais de segurança da informação tentam proteger esses ativos recurso 

e mitigar os riscos de uso indevido. Segundo Giandomenico e Groot (2018), o risco de um 

ataque interno é bem maior do que um ataque de origem externa, essa ruptura moral, demanda 

estudos sobre o comportamento organizacional e as conexões das variáveis que a provocam. 

 

A violação de política de segurança pode acarretar custos altos para a organização. Segundo o 

estudo divulgado pela IBM revela que os custos associados com ataque aos dados 

organizacionais podem chegar a 3,86 milhões de dólares e até 350 milhões de dólares, 

dependendo da gravidade do caso. (IBM, 2018) 

 

A violação de segurança da informação  é um tema tão relevante à sociedade que em 25 de 

maio de 2018 entrou em vigor o Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, que ser refere ao  Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia 

(GDPR), relativo ao tratamento de dados pessoais e à sua livre circulação, com o objetivo de 

proteção desses dados frente as novas tecnologias. É um regulamento extraterritorial, ou seja, 
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estão sujeitas às regras qualquer empresa que realize o tratamento de dados de pessoas que se 

encontrem na União Europeia. 

 

1.3. Estrutura do Texto 

 

O desenvolvimento do texto parte da introdução, onde se apresenta a questão de pesquisa, seus 

objetivos, justificativa do estudo e suas contribuições. A seguir, o referencial teórico se embasa 

em pesquisas e estudos anteriores sobre segurança da informação, políticas organizacionais de 

segurança da informação, desengajamento moral, habilidade tecnológica, os procedimentos 

metodológicos a serem adotados, e o cronograma de ações.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Segurança da Informação 

2.1.1. Informação 

 

A informação é um termo difuso e possui usos distintos nas diversas áreas do conhecimento, 

na ciência e tecnologia, economia e na sociedade. O processo de comunicação proposto pela 

teoria da informação parte do princípio de que a mensagem a ser decodificada pelo destinatário 

com a devida interpretação de acordo com as intenções do emissor. Depois de decodificada a 

mesma mensagem contém informação em três níveis: sintático, linguístico e conotativo. Desta 

forma as mesmas podem ser armazenadas, reutilizadas de forma a construir os diversos tipos 

de conhecimento. (SANTOS, SOUZA, 2010) 

 

Em geral, as definições acerca da informação envolvem dois contextos: a) No que se refere aos 

atos de modelagem da mente; b) No que se refere aos atos de comunicar conhecimentos. Os 

termos dados, informação e conhecimento podem ser facilmente confundidos. Há de se fazer 

uma consideração acerca da diferença entre estes termos: Dados são “observações sobre o 

estado do mundo”, cuja observações são feitas por pessoas ou tecnologia. Trata-se de fatos 

brutos ou entidades quantificáveis, facilmente capturadas, comunicadas e armazenadas. A 

informação acrescenta elementos de relevância e, portanto, exige análise contextual e humana, 

além de susceptível a discordâncias. Por fim, conhecimento é uma combinação da informação 

contextualizada, acrescida de valores e experiências acumuladas, e costuma ser registrado em 

documentos, rotinas, práticas e processos organizacionais (DAVENPORT, 1998). O quadro 1 

ilustra as diferenças entre os termos: 

 

Quadro  1 - Definição de Dados, Informações e Conhecimento 

Dados Informações Conhecimento 
Simples observação sobre o estado do 

mundo 
 Dados dotados de relevância e propósito    Informação valiosa da mente humana 

 Facilmente estruturado  

 Facilmente obtido por máquinas 

 Frequentemente quantificado 

 Facilmente transferível 

 Requer unidade de análise 

 Exige consenso em relação ao 

significado 
 Exige necessariamente a mediação 

humana 

 De difícil estruturação 

 De difícil captura em máquinas 

 Frequentemente tácito  

 De difícil transferência 

Fonte: DAVENPORT (1998) 
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Com o crescente aumento das pesquisas sobre gestão de conhecimento (GC), a partir da década 

de 90, foi necessário adequar as estruturas organizacionais e buscar as definições precisas 

acerca dos termos que a antecede: dados e informações. Em um contexto organizacional, os 

dados são descritos como registros estruturados de transações. Já a Informação é definida como 

uma mensagem, geralmente na forma de um documento ou alguma comunicação audível ou 

visível, e tem por objetivo modelar a pessoa que a recebe no sentido de fazer alguma diferença 

em sua perspectiva ou percepção. (OPPENHEIM, 2003). 

 

Do ponto de vista da etimologia, o termo informação tem origem latina (informatĭo,ōnis) 

composto pelos  prefixo “in” e a palavra “formatio” ou “formo” e que juntas tem o significado 

de ação de formar, de fazer, fabricação; esboço, desenho, plano; ideia, concepção; formação, 

forma (HOUAISS, 2018). Existem dois contextos primários em que o termo informação tem 

sido usado, o primeiro é tangível (corporaliter) refere-se a processos de baixo nível e o segundo, 

intangível (incorporaliter) refere-se a processos de alto nível (TZAFESTAS, 2018). 

 

Os filósofos gregos utilizavam termos que, de uma forma recorrente, também foram associadas 

a informatio ou informo, como a hipotyposis (que significa modelo, especialmente em um 

contexto relacionado à moral) e prolepsis (representação) (CAPURRO;  HJORLAND, 2007) 

 

Os primeiros registros acerca do uso da palavra informação têm início no século XIV. Baseado 

no hilemorfismo de Aristóteles, conceito filosófico que afirma que o universo é constituído por 

matérias e formas, e que serviu como um princípio em muitas religiões e ciências medievais, 

Tomás de Aquino utilizou o termo para definir como a matéria estava imbuída na ordem 

inteligível das formas, compondo a ordenação de universos (PETERS, 1988). 

 

A Era da Informação pode ser compreendida em três momentos: a) a primeira com a 

documentação Europeia, no período anterior e imediatamente após as Primeira e Segunda 

Guerras Mundiais; b) o segundo momento, após a Segunda Guerra Mundial, em que há uma 

abordagem americana sustentada pela teoria da informação e cibernética; e c) a era virtual, a 

qual vivemos neste momento (DAY, 2001).  

 

A importância da informação tornou-se definitiva, em particular, após a Segunda Guerra 

Mundial em que as bases da atual Era da Informação foram firmadas. Duas vertentes 
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colaboraram fortemente para esta base: Uma, advinda do conceito de informação como 

commodity (NIMMER; KRAUTHAUS, 1992), a qual preconizava uma transição gradativa para 

uma economia baseada em serviços. Historicamente, as sociedades podem ser divididas em pré-

industriais, cujo foco está na força de trabalho predominantemente na indústria extrativista: 

mineração, pesca, silvicultura, agricultura; sociedades industriais, sociedade essencialmente 

fabricante de bens; e a sociedade pós-industrial que é baseada em serviços. “O que conta para 

estas não é a força muscular bruta, ou energia, mas sim, informação” (BELL, 1976). 

 

Uma segunda vertente do termo, que contribuiu para a base da Era em que vivemos, vem da 

entropia da informação, apoiada pelas teorias matemáticas de probabilidade e estatística, e que 

permitiu quantificar e qualificar modelos de comunicação enquanto processos estatísticos 

subjacentes à teoria da informação, e que foi determinante para o advento do bit como uma 

unidade básica da informação. "O problema fundamental da comunicação é reproduzir em um 

ponto, exatamente ou aproximadamente, uma mensagem selecionada em outro ponto" 

(SHANNON, 1948). 

 

Outra abordagem importante para este termo pode ser obtida da cibernética, em que a 

informação é independente de outros elementos básicos da ciência. Mais especificamente 

“informação é informação, ou seja, não é matéria nem energia” (WIENER, 1985). 

 

A revolução consequente desta Era da Informação está em andamento e se expandindo com os 

avanços das tecnologias da informação e comunicação, os avanços da ciência da computação, 

sobretudo nos campos da ciência da informação e da inteligência artificial, ambas sustentadas 

pela Internet, a maior e mais poderosa rede de computadores. Os avanços em inteligência 

artificial podem ser apenas uma evolução do processo de automação ou, à medida que a 

inteligência artificial se aproxima cada vez mais da inteligência geral humana, o trabalho 

humano corre o risco de se tornar obsoleto e ser substituído pela inteligência artificial em todos 

os domínios (KORINEK; STIGLITZ, 2017). 

 

Muito amplamente, o desenvolvimento da comunicação e informação humana abrangeu três 

períodos principais: a) Fase de desenvolvimento de fala e linguagem; b) Desenvolvimento da 

Era da Escrita; c) Era da Revolução da Informação. A fala e a linguagem permitiram que os 

humanos pudessem trocar informação / conhecimento com outros que estavam, fisicamente, no 
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mesmo lugar. A escrita permitiu a comunicação entre pessoas em lugares distantes, e que 

proporcionou o desenvolvimento da civilização. De fato, a “informação” é um dos “pilares 

básicos” da vida humana e da sociedade (TZAFESTAS, 2018). 

 

Os modos de desenvolvimento possuem um elemento central no processo produtivo. No 

agrário, mão de obra e recursos naturais (terra) eram elementos de incremento da produção. No 

industrial, houve a introdução de novas fontes de energia. No informacional, o elemento central 

é a tecnologia de geração de conhecimentos, de processamento da informação e de comunicação 

de símbolos (CASTELLS, 2011). 

 

O conceito de informação como um ativo foi desenvolvido a partir do Comitê Hawley que 

definiu ativos de informação como: dados que são ou que devem ser documentados e que têm 

valor ou valor potencial (HORNE, 1995).  Não há dúvidas de que a informação é um ativo 

extremamente importante para governos, empresas e sociedade. Na busca pelo poder, a 

informação é um aliado essencial e determinante para o sucesso de ações e, portanto, é algo que 

as partes interessadas devem buscar pela sua proteção para obter alguma vantagem competitiva 

em suas ações (MORESI, 2000). 

 

A tecnologia da informação provoca mudanças constantes, que vão desde como as transações 

comerciais ocorrem e vai até na criação de produtos e serviços que reexaminam assuntos à 

informação, os quais estão inter-relacionados com aspectos que orbitam o tema, tais como: 

ética, direitos de propriedade, responsabilidade e contratos. Sistemas de informação 

possibilitam o armazenamento e a transferência de grandes quantidades de material que podem 

ser acessados e analisados através de novas tecnologias. Esses sistemas permitem o 

desenvolvimento de novos produtos de informação bem como de novas abordagens para lidar 

com esses produtos. No entanto, a tecnologia por si própria não explica esse crescimento da 

informação como uma mercadoria comercial. De fato, tratar a Era da Informação como 

meramente um fenômeno tecnológico ignoraria mudanças sociais significativas que, 

concomitantemente, aumentaram muito o valor da informação e a necessidade comercial de 

controlar seu uso (NIMMER; KRAUTHAUS, 1992).  

 

Há toda uma economia baseada exclusivamente nas tecnologias da informação e de 

comunicação. A lista das dez empresas mais valiosas do mundo, indica que as três primeiras 
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são deste ramo: Amazon, Apple, Google e nesta lista ainda aparece Microsoft, Facebook, 

AT&T e Verizon, deixando nomes como Samsung, Walmart e ICBC completarem a lista (INC, 

2018). A NASDAQ é uma bolsa de valores independente em que há negociações para compra 

e venda de ações de empresas de alta tecnologia, em que as empresas de tecnologia da 

informação atuam juntamente com empresas de farmácia, química e biotecnologia. A figura 1 

compara os índices da NASDAQ com o índice Dow Jones S&P que é a bolsa de empresas 

tradicionais. A tarja cinza indica os momentos de recessão. 

 

Figura 1 - Comparação entre os índices NASAQ (laranja) e Dow Jones (Azul) 

 

Fonte: MACROTRENDS (2019) 
 

 

Governos, empresas e até o público em geral operam em um ambiente mais denso em 

informações hoje do que seus pares de algumas décadas atrás. Eles consomem e dependem cada 

vez mais de informações. As pressões de compra, venda e negociação, a fim de fazer um lucro 

influenciam decisivamente a informação e inovações de comunicação (NIMMER; 

KRAUTHAUS, 1992). 

 

As empresas entendem que as informações que possuem sobre seus clientes são valiosas não 

apenas para elas, mas também para os outros. Estas empresas podem agir como corretoras de 

conhecimento ou infomediários. Supermercados que possuem programas de cartão de 

fidelidade possuem conhecimento sobre algo que pode interessar a indústria de bens de 

consumo. Empresas de cartão de crédito sabem algo que as companhias aéreas gostariam de 

saber: Clientes que compram regularmente passagens de avião. O Google sabe o que as pessoas 

estão procurando na web e vende links patrocinados a partir desta busca. Qualquer empresa que 

coleta dados valiosos está em posição de se tornar corretor de informações (BERRY; LINOFF, 

2004). 
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A informação é intangível. Os produtos de informação se diferem dos tangíveis, tanto na 

constituição do valor quanto nos significados de transação, ou seja, vender, comprar ou 

transferir. A informação não existe em um lugar; os direitos de informação não podem ser 

definidos pelo direito de possuir no sentido tradicional. Roubo de informação não se assemelha 

a roubo de um bem, como um carro, e não implica nas mesmas tipificações. Embora possa ser 

gravado em um objeto ou em papel, a incorporação tangível da informação não é a informação 

em si, nem determina quem sabe ou quem pode usá-la, o que relativiza a posse da mesma. 

Milhares de pessoas podem "possuir" uma informação ao mesmo tempo, sendo que se alguém 

usa o termo em relação à informação como um produto, simplesmente implica que uma pessoa 

conhece e compreende os dados. Para bens, em contraste, a ideia de posse refere-se à posse 

física e tem várias conotações práticas e legais com relação ao controle, proteção e transferência 

do item (NIMMER; KRAUTHAUS, 1992). 

 

Há duas correntes que debatem sobre o controle e a propriedade da informação: A primeira, 

defendida por cyber-punks, hackers e internautas, afirma que "a informação deve ser livre". 

Entre os defensores da proteção da informação estão: autores e inventores, que argumentam 

que a concessão de direitos a autores e inventores é necessária para a produção ótima de obras 

intelectuais e os correspondentes ganhos em utilidade social. Informação, como qualquer outra 

mercadoria, podem ser compradas e vendidas no mercado aberto (BERRY; LINOFF, 2004). 

 

A natureza distintiva dos direitos de propriedade em informações molda os termos de contratos 

que são críticos para a comercialização de um produto de informação. Para aproximar as 

características da venda de um item tangível, uma transferência de informações deve implicar 

em restrições ao vendedor criadas por lei ou por alguma forma de acordo. Se alguém deseja 

comprar informações que uma só possuirá e controlará, deve-se exigir do vendedor um 

compromisso de não usar a informação nem de transmiti-la a outra pessoa. Mesmo se alguém 

receber essa garantia, não apenas outras pessoas obterão as mesmas informações de outras 

fontes, como também haverá um risco contínuo de que o vendedor desrespeite seu contrato, 

deixando apenas o direito de fazer valer o direito de exclusividade de propriedade (NIMMER; 

KRAUTHAUS, 1992). 

 

As informações possuem alguns atributos, que devem ser considerados: A autenticidade está 

relacionada a originalidade dos dados, ou seja, o quanto estes dados são genuínos ao invés de 



19 
 

estarem reproduzidos / fabricados; A confidencialidade cuida da proteção dos dados contra 

exposição ou divulgação delas para indivíduos ou sistemas não autorizados; A disponibilidade 

configura a acessibilidade e a formatação dos dados para uso sem interferência ou obstrução; 

A integridade se preocupa com eventuais corrupções dos dados, ou seja, se os mesmos estão 

completos; A posse verifica se a propriedade do dado é legítima ou autorizada; A precisão está 

relacionada a assertividade dos dados, ou seja, se os mesmos estão livres de erros e se tem o 

valor de que o usuário espera; A utilidade se preocupa com o valor ou utilidade dos dados para 

uma finalidade específica (WHITMAN; MATTFORD, 2014). 

 

A gestão de recursos de informação deve, portanto, enfatizar o papel da informação nas 

organizações, definindo-a como um recurso organizacional sujeita aos mesmos tratamentos 

dado aos ativos tradicionais. Já em relação ao conhecimento, ele pode ser dividido em dois 

tipos: O conhecimento explícito é expresso em palavras, números, áudios e vídeos, e 

compartilhado na forma de dados, fórmulas cientificas, recursos audiovisuais, fitas de áudio, 

especificações de produtos ou manuais; O conhecimento tácito, por outro lado, é intangível, 

altamente pessoal e difícil de formalizar, enraizado nas ações e na experiência dos indivíduos, 

assim como nos ideais, valores ou emoções que ele incorpora, o que torna difícil sua 

comunicação e compartilhamento dificultoso (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). 

 

2.1.2. Segurança da Informação 

 

Em uma definição comum, segurança associa-se com proteção, ou seja, qualquer ação capaz de 

se evitar algum mal, ou ação indesejada. Para tanto, a segurança tem por objetivo impedir ou 

proibir ações que tenham como objetivo quebrar esta proteção, e devem monitorar os ativos de 

forma a mitigar os riscos de sua ocorrência, ou das suas consequências. A língua inglesa oferece 

dois vocábulos para este termo: “safety” e “security”. Especialistas em “safety” têm por objetivo 

mitigar perdas devido a ações não intencionais de atores benevolentes. Já os especialistas em 

“security” têm por objetivo mitigar perdas devido a ações intencionais de atores malévolos, 

portanto, a principal diferença é a intenção do ator que produziu o evento. Neste contexto, os 

riscos naturais (catástrofes) são inevitáveis ao passo que riscos humanos são arbitrários 

(YOUNG; LEVESON, 2014). 
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Trata-se então da proteção oferecida a um sistema de informação automatizado para atingir os 

objetivos apropriados de preservação da integridade, disponibilidade e confidencialidade de 

ativos de sistemas de informação (incluindo hardware, software, firmware, informações/dados 

e telecomunicações) (STALLINGS; BROWN, 2012). 

 

A origem da segurança da informação é remota. Os gregos, por exemplo, raspavam a cabeça 

dos escravos para talhar uma mensagem. Quando o cabelo crescia, enviavam ao destinatário 

que por sua vez raspava novamente a cabeça do escravo para ler a mensagem. Claramente era 

um método inseguro e ineficiente pois bastava alguém conhecer a prática para interceptar o 

escravo, raspar a cabeça e ler a mensagem. Além disso, demorava-se muito tempo (semanas) 

para enviar uma mensagem e obter uma resposta por esse meio (CHURCHHOUSE, 2004). 

 

Os espartanos utilizavam uma técnica mais apurada em que as mensagens eram escritas em uma 

fita de papiro estreita e cumprida, enrolada em espiral em um bastão de madeira “scytale”. Após 

a mensagem ser escrita, a fita era desenrolada tornando a mensagem incompreensível. A 

mensagem só poderia ser lida por alguém quem possuísse um “scytale” do mesmo formato ao 

utilizado no momento em que a mensagem foi escrita (GARFINKEL; SPAFFORD; 

SCHWARTZ, 2003). 

 

Desde o imperador Júlio Cesar, criou-se métodos de criptografia que consiste em cifrar a 

mensagem a partir de uma chave, que poderia ser compartilhada entre o emissor e destinatário 

e que apenas a partir do conhecimento da chave é que se poderia decifrar adequadamente a 

mensagem enviada. Além da criptografia, o acesso também é um aspecto importante à 

segurança da informação. As bibliotecas dos mosteiros e ordens religiosas, que surgiram entre 

os séculos V e X, durante a Alta Idade Média, são exemplos de espaço de armazenamento e 

preservação de documentos, cujo objetivo era depositar e não disseminar o conhecimento neles 

contido. As bibliotecas possuíam acervos fechados, as quais eram destinadas apenas a uma 

minoria que frequentava os monastérios e ordens religiosas (SILVEIRA, 2014). 

 

Nos regimes totalitários, detecta-se claramente a restrição à informação. No Brasil durante o 

período da ditadura militar, de 1964 a 1985, os generais impuseram uma implacável censura 

aos meios de comunicação de massa, verificados a partir dos atos institucionais, como 

instrumento de repressão política na época. A censura da imprensa era “revolucionária”, ou 
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seja, não regulamentada por normas ostensivas, e tinha por objetivo apenas assuntos políticos 

e praticadas por meio de bilhetes e telefonemas enviados às redações (FICO, 2004). 

 

A segurança da informação (INFOSEC - Information Security) visa proteger a informação 

processada, a partir da aplicação de medidas de segurança capazes de manter a segurança na 

informação armazenada ou transmitida por meio das TIC, sejam sistemas eletrônicos ou não, 

para prevenir a perda de confidencialidade, integridade ou disponibilidade (SACRAMENTO, 

2006). 

 

Tal como visto nos atributos da informação, a confidencialidade da informação está relacionada 

ao fato de que ela somente pode ser acessada por pessoas explicitamente autorizadas. É a 

proteção de sistemas de informação para impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso 

(LAUREANO; MORAIS, 2005). O termo abrange dois conceitos: a) Confidencialidade de 

dados: Garante que informações privadas ou confidenciais não fiquem disponíveis nem sejam 

reveladas a indivíduos não autorizados; b) Privacidade: Garante que os indivíduos controlem 

ou influenciem quais informações sobre eles podem ser coletadas e armazenadas, e por quem e 

para quem tais informações podem ser reveladas (STALLINGS; BROWN, 2012). 

 

A integridade da informação garante que a informação possa ser recuperada em sua forma 

original (no momento em que foi armazenada). É a proteção dos dados ou informações contra 

modificações intencionais ou acidentais não autorizadas (LAUREANO; MORAIS, 2005). O 

termo abrange dois conceitos: a) Integridade de dados: Garante que informações e programas 

sejam alterados somente de maneira especificada e autorizada; b) Integridade de sistemas: 

Garante que um sistema desempenhe sua função pretendida de maneira incólume, livre de 

manipulação não autorizada do sistema, seja deliberada, seja inadvertida (STALLINGS; 

BROWN, 2012). 

 

A disponibilidade diz que a informação deve estar disponível no momento em que a mesma for 

necessária (LAUREANO; MORAIS, 2005). A disponibilidade busca garantir que os sistemas 

funcionem prontamente e que não haja negação de serviço a usuários autorizados 

(STALLINGS; BROWN, 2012). 
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A vulnerabilidade é uma falha, defeito ou fraqueza no projeto, implementação ou operação e 

gerenciamento de um sistema que poderia ser explorada para violar a política de segurança de 

um sistema. O conjunto formado pelas vulnerabilidades (conhecidas ou não) são as ameaças 

em que os sistemas estão expostos. A exploração dessas vulnerabilidades resulta num ataque, 

que é geralmente efetuada por um agente (interno, externo) capaz de infringir a segurança e que 

tem potencial de dano. As contramedidas são formadas por ações, dispositivos, procedimentos 

ou técnicas capazes de eliminar, diminuir, prevenir, ou acionar uma ação corretiva as ameaças 

(STALLINGS; BROWN, 2012).    

 

Quadro  2 – Contramedidas 

 

Controle de acesso: Limitar acesso a sistemas de informação a usuários autorizados, processos que 

agem em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluindo outros sistemas 

de informação) e aos tipos de transações e funções que usuários autorizados têm 

permissão de exercer. 

Conscientização e 

treinamento: 

Assegurar que gerentes e usuários de sistemas de informação organizacionais se 

conscientizem dos riscos à segurança associados às suas atividades e das leis, 

regulamentações e políticas relacionadas à segurança de sistemas de informação 

organizacionais; e assegurar que o pessoal seja adequadamente treinado para 

executar seus deveres e responsabilidades relacionados à segurança das 

informações. 

Auditoria e 

responsabilidade: 

Criar, proteger e manter registros de auditoria do sistema de informação pelo 

período que seja necessário para facilitar monitoramento, análise, investigação e 

relato de atividades ilegítimas, não autorizadas ou inadequadas do sistema de 

informação; e assegurar que as ações de usuários individuais do sistema de 

informação possam ser rastreadas exclusivamente até esses usuários de modo a 

poder cobrar deles a responsabilidade por suas ações. 

Avaliações de 

certificação, 

credenciamento e 

segurança: 

avaliar periodicamente os controles de segurança em sistemas de informação 

organizacionais para determinar se os controles são efetivos em sua aplicação; 

desenvolver e implementar planos de ação projetados para corrigir deficiências e 

reduzir ou eliminar vulnerabilidades em sistemas de informação organizacionais; 

autorizar a operação de sistemas de informação organizacionais e quaisquer 

conexões associadas ao sistema de informação; e monitorar continuamente os 

controles de segurança do sistema de informação para garantir a efetividade 

contínua dos controles. 

Gerenciamento de 

configuração: 

Estabelecer e manter configurações e inventários básicos de sistemas de 

informação organizacionais (incluindo hardware, software, firmware e 

documentação) por todos os ciclos de vida do desenvolvimento do sistema 

respectivo; e estabelecer e garantir o cumprimento das configurações de segurança 

para produtos de tecnologia da informação empregados em sistemas de informação 

organizacionais. 

Planejamento de 

contingência: 

Estabelecer, manter e implementar planos para respostas a emergências, operações 

de backup e recuperação pós-desastre para sistemas de informação 

organizacionais, para assegurar a disponibilidade de ativos de informação críticos 

e a continuidade de operações em situações de emergência. 

Identificação e 

autenticação: 

Identificar usuários do sistema de informação, processos que agem em nome de 

usuários ou dispositivos e autenticar (ou verificar) as identidades desses usuários, 

processos ou dispositivos, como pré-requisito para permitir acesso a sistemas de 

informação organizacionais. 
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Resposta a incidentes: Estabelecer uma capacidade operacional de lidar com incidentes relativos a 

sistemas de informação organizacionais, incluindo atividades adequadas de 

preparação, detecção, análise, contenção, recuperação e resposta do usuário; e 

rastrear, documentar e relatar incidentes aos responsáveis organizacionais e/ou 

autoridades adequadas. 

Manutenção: Realizar manutenção periódica e oportuna em sistemas de informação 

organizacionais; e prover controles efetivos de ferramentas, técnicas, mecanismos 

e pessoal usados para executar a manutenção do sistema de informação. 

Proteção da mídia: Proteger a mídia do sistema de informação, seja em papel, seja digital; limitar 

acesso a informações relativas a mídias do sistema de informação a usuários 

autorizados; e apagar ou destruir uma mídia do sistema de informação antes de 

descartá-la ou liberá-la para reutilização. 

Proteção física e 

ambiental: 

Limitar o acesso físico a sistemas de informação, equipamentos e respectivos 

ambientes operacionais a indivíduos autorizados; proteger as instalações físicas e 

a infraestrutura de suporte aos sistemas de informação; prover serviços de suporte 

a sistemas de informação; proteger sistemas de informação contra perigos 

ambientais; e prover controles ambientais adequados em instalações que 

contenham sistemas de informação. 

Planejamento: Desenvolver, documentar, atualizar periodicamente e implementar planos de 

segurança para sistemas de informação organizacionais que descrevam os 

controles de segurança instalados ou planejados para os sistemas de informação e 

as regras de comportamento para indivíduos que acessam os sistemas de 

informação. 

Segurança de pessoal: Assegurar que indivíduos que ocupam posições de responsabilidade dentro de 

organizações (incluindo prestadores de serviços terceirizados) são confiáveis e 

cumprem os critérios de segurança estabelecidos para essas posições; assegurar 

que informações organizacionais e sistemas de informação estejam protegidos 

durante e depois de ações relativas a gerenciamento de pessoal, como demissões e 

transferências; e aplicar sanções formais ao pessoal que não cumpra as políticas e 

procedimentos de segurança organizacional. 

Avaliação de risco: Avaliar periodicamente o risco às operações organizacionais (incluindo missão, 

funções, imagem ou reputação), ativos organizacionais e indivíduos, resultante da 

operação de sistemas de informação organizacionais e do processamento, 

armazenamento ou transmissão de informações organizacionais. 

Aquisição de sistemas e 

serviços: 

Alocar ativos suficientes para proteger sistemas de informação organizacionais; 

empregar processos de ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas que 

incorporem considerações sobre segurança das informações; aplicar restrições à 

utilização e instalação de software; e assegurar que provedores de serviços 

terceirizados empreguem medidas de segurança adequadas para proteger 

informações, aplicações e/ou serviços terceirizados da organização. 

Proteção de sistemas e 

comunicações: 

Monitorar, controlar e proteger comunicações organizacionais (isto é, informações 

transmitidas ou recebidas por sistemas de informação organizacionais) nas 

fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas de informação; 

e empregar projetos de arquitetura, técnicas de desenvolvimento de software e 

princípios de engenharia de sistemas que promovam a efetiva segurança de 

informações dentro de sistemas de informação organizacionais. 

Integridade de sistemas 

e informações: 

Identificar, relatar e corrigir a tempo falhas de informação e sistemas de 

informação; prover proteção contra código malicioso em locais adequados dentro 

de sistemas de informação organizacionais; e monitorar alertas e auditorias de 

segurança do sistema de informação e tomar as providências adequadas para 

enfrentá-los. 

Fonte: Adaptado de STALLINGS; BROWN, (2012) 

 

O quadro 2 apresenta algumas contramedidas conhecidas, as quais formam um conjunto 

indispensável de práticas a serem adotadas pelas organizações no sentido de mitigar a 

ocorrência de incidentes relacionados a violação das políticas de segurança da informação. 
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2.1.3. Governança da Informação 

 

O termo governança é geralmente interpretado como um conjunto de diretrizes, políticas, 

responsabilidades e procedimentos para garantir um determinado nível de controle em uma 

organização. Em geral, há três atores envolvidos: o produtor da informação, o governador da 

informação e o consumidor da informação. A governança de informações deve ser vista como 

uma forma da organização articular a interação entre esses atores no espaço de troca e 

compartilhamento de informações (KOOPER; MAES; LINDGREEN, 2009). 

 

No sentido mais amplo, a governança está relacionada aos índices de maturidade, ou seja, 

índices associados as práticas de gestão em assuntos diversos, tais como: tecnologia, 

empresariais e financeiros mas também para informações, e que estabelece: regras, permissões 

e processos para tomadas de decisões no que se refere à avaliação, criação, coleta, 

armazenamento, análise, distribuição, uso e controle de informações. A grande maioria das 

organizações ainda não possuem uma política efetiva e estabelecida de governança de 

informações (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2008). 

 

A governança da informação também pode ser entendida como uma especificação dos direitos 

de decisão que envolve a criação de uma estrutura de prestação de contas para encorajar o 

comportamento desejável na avaliação, criação, armazenamento, uso, arquivamento e exclusão 

de informações. Deve incluir processos, funções, padrões e métricas que garantem o uso 

eficiente e eficaz das informações, permitindo que uma organização atinja seus objetivos. As 

definições acerca da governança da informação não incluem coerção, mas relaciona a 

governança à responsabilidade projetada para encorajar o comportamento correto. A palavra 

que mais importa é a accountability, ou seja, o termo que diz respeito ao ator responsável pela 

prestação de contas e que responde em última instância pelo processo relacionado aquela 

informação, e está relacionada ao conceito de responsabilização. A raiz dos problemas com a 

informação, deve-se ao fato de que não há nenhuma responsabilidade pela informação como tal 

(LOGAN, 2010). 

 

Alguns modelos de governança adotam alguns princípios relacionados aos termos utilizados na 

informação, tais como os princípios de manutenção de registros geralmente aceitos da ARMA 

- Association of Records Managers and Administrators:  
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a) Princípio da Responsabilização: Um executivo sênior (ou uma pessoa de autoridade 

comparável) supervisionará o programa de governança da informação e delegará a 

responsabilidade pelo gerenciamento de registros e informações aos indivíduos apropriados. A 

organização adota políticas e procedimentos para orientar o pessoal e garantir que o programa 

possa ser auditado;  

 

b) Princípio da Integridade: Um programa de governança da informação deve ser construído 

de modo que a informação gerada ou gerenciada pela organização tenha uma garantia razoável 

e adequada de autenticidade e confiabilidade;  

 

c) Princípio da Proteção: Um programa de governança da informação deve ser construído 

para assegurar um nível razoável de proteção para registros e informações que sejam privadas, 

confidenciais, privilegiadas, secretas, classificadas ou essenciais à continuidade dos negócios 

ou que de outra forma exijam proteção;  

 

d) Princípio da Conformidade: Um programa de governança da informação deve ser 

construído para cumprir as leis aplicáveis e outras autoridades vinculantes, bem como as 

políticas da organização;  

 

e) Princípio da Disponibilidade: Uma organização deve manter registros e informações de 

uma maneira que garanta a recuperação oportuna, eficiente e precisa das informações 

necessárias;  

 

f) Princípio da Retenção: Uma organização deve manter seus registros e informações por um 

tempo apropriado, levando em consideração seus requisitos legais, regulatórios, fiscais, 

operacionais e históricos;  

 

g) Princípio da Disposição: Uma organização deve fornecer disposição segura e apropriada 

para registros e informações que não precisam mais ser mantidos pelas leis aplicáveis e pelas 

políticas da organização; 

 

h) Princípio da Transparência: Os processos e atividades empresariais de uma organização, 

incluindo seu programa de governança da informação, devem ser documentados de maneira 
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aberta e verificável, e essa documentação deve estar disponível para todo o pessoal e as partes 

interessadas apropriadas (ARMA, 2019). 

 

Sendo a governança de informações, o estabelecimento de uma fundação normativa que regula 

todas as interações entre os atores envolvidos no ciclo de vida informacional, há uma 

consequência imediata que promove a interação entre os atores de forma regulada e 

normatizada capaz de conduzi-los a um aumento do valor percebido das informações e a um 

maior senso de compartilhamento da realidade na qual os atores estão inseridos. Deve-se 

portanto considerar que uma estrutura capaz de incentivar a troca de informações e o registro 

destas em uma base de dados de forma a facilitar a estrutura informacional para todos os 

colaboradores em todas as áreas da organização é preferível e mais importante na governança 

da informação do que apenas focar no aspecto típico de governança, que é a criação de controles 

(KOOIMAN, 2003). 

 

A governança efetiva da informação enfrenta alguns desafios sendo que vários deles se devem 

justamente à falta de estruturas de governança de dados entre as organizações, e que causa uma 

desconexão entre as metas de negócios e os programas de TI, em que: a) As políticas de 

governança não estão vinculadas à coleta, à previsão e ao relatório de requisitos estruturados; 

b) Os riscos não são abordados a partir de uma perspectiva de ciclo de vida com repositórios de 

dados, políticas, padrões e processos de cálculo comuns; c) glossários de metadados e de 

negócios não são usados para rastrear a qualidade dos dados e na redução das diferenças 

semânticas e demonstrar o valor comercial dos dados; d) poucas tecnologias são utilizadas para 

avaliar os recursos de dados, cálculos de dados e suporte ao processo humano de governar o 

uso de dados em uma empresa; e) Controles, conformidade e arquitetura são empregados 

somente quando as consequências a longo prazo são modeladas (IBM, 2007). 

 

Uma resposta possível para endereçar estes diversos desafios vem da engenharia de software 

que propõe um modelo de maturidade conhecido como Capability Maturity Model - CMM 

(PAULK, 2002), o qual descreve um caminho graduado de cinco níveis que fornece uma 

estrutura para priorizar ações, um ponto de partida, uma linguagem comum e um método para 

medir o progresso. Em última análise, essa coleção estruturada de elementos oferece uma 

progressão estável e mensurável até o estado final desejado de processos totalmente maduros 

(IBM, 2007). 
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No nível de maturidade 1 (inicial), os processos geralmente são ad hoc e o ambiente não é 

estável. O sucesso reflete a competência dos indivíduos dentro da organização, e não o uso de 

processos comprovados. Embora as organizações do nível de maturidade 1 frequentemente 

produzam produtos e serviços que funcionam, elas frequentemente excedem o orçamento e o 

cronograma de seus projetos (IBM, 2007). 

 

No nível de maturidade 2 (gerenciado), os sucessos são repetíveis, mas os processos podem não 

se repetir em todos os projetos da organização. O gerenciamento básico de projetos ajuda a 

controlar custos e cronogramas, enquanto a disciplina de processos ajuda a garantir que as 

práticas existentes sejam mantidas. Quando essas práticas estão em vigor, os projetos são 

executados e gerenciados de acordo com seus planos documentados, mas ainda existe o risco 

de exceder as estimativas de custo e tempo (IBM, 2007). 

 

No nível de maturidade 3 (definido), o conjunto de processos padrão da organização é usado 

para estabelecer consistência em toda a organização. Os padrões, descrições de processo e 

procedimentos para um projeto são adaptados do conjunto de processos padrão da organização 

para se adequar a um projeto ou unidade organizacional em particular (IBM, 2007). 

 

No nível de maturidade 4 (gerenciado quantitativamente), as organizações definem metas 

quantitativas de qualidade para processo e manutenção. Os subprocessos selecionados 

contribuem significativamente para o desempenho geral do processo e são controlados usando 

técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas (IBM, 2007). 

 

E, finalmente, no nível de maturidade 5 (otimização), os objetivos quantitativos de melhoria de 

processos para a organização são firmemente estabelecidos e continuamente revisados para 

refletir os objetivos de negócios em mudança, e usados como critérios na gestão de melhoria de 

processos (IBM, 2007). 

 

Outros desafios estão relacionados às tendências tecnológicas e marcos regulatórios, os quais 

cobram atitudes aos responsáveis pela informação acerca dos itens: a) Atualização sobre os 

mais recentes requisitos de regulamentação e conformidade; b) O impacto da nuvem para o 

repositório de dados; c) Gerenciamento de dados legados, limpeza ou migração; d) Consciência 

de ameaças; e) Importância de metadados e do gerenciamento de retenção (AIIM, 2017) 
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Para tratar acerca desses desafios são recomendadas: a) a incorporação de tecnologias para 

ampliar recursos e superar os obstáculos e as limitações da governança da informação na 

identificação de informações comerciais vitais que precisam de proteção; b) Proteção das 

informações pessoalmente identificáveis e todas as informações de natureza sensível contra 

acesso não autorizado, perda ou exposição enquanto estiver em repouso em um repositório ou 

enquanto estiverem em trânsito, seja no local, em aplicativos na nuvem ou em dispositivos 

móveis; c) Automatizar a captura, identificação, classificação e processamento de informações 

no primeiro ponto de contato para garantir que elas sejam colocadas sob controle corporativo 

com rapidez, eficiência e consistência; d) Inclusão de pessoas, processos e tecnologia como 

parte de sua estratégia de governança de informações para garantir uma abordagem holística 

em toda a empresa; e) Usar recursos externos para ajudar no desenvolvimento e implementação 

de seu programa de governança da informação, incluindo associações profissionais, 

especialistas no assunto e provedores de soluções que podem compartilhar as melhores práticas 

já em prática por outras instituições (AIIM, 2017) 

 

Podem surgir algumas questões relacionadas ao registro de informações: a) O conceito de 

registro e gerenciamento de registros é uma disciplina ainda adequada ao seu propósito? b) É 

possível reconsiderar todos os requisitos sob a visão clássica do gerenciamento do ciclo de vida 

das informações de uma maneira mais holística e cruzada em conjunto com todas as 

dependências das disciplinas relacionadas no campo maior da Gestão de Informação 

empresarial? (CGOC, 2014) 

 

A fim de responder estas e outras respostas é proposto um modelo de ciclo de vida da 

informação em que a gestão possa ser unificada em relação a processos e práticas nos diversos 

departamentos (jurídico, negócios e TI) para atingir metas de redução de custos e riscos no 

caminho para uma economia de informações aprimorada. Embora essas partes interessadas 

tenham agendas e responsabilidades diferentes - e muitas vezes conflitantes -, nenhuma parte 

interessada individual pode ser verdadeiramente eficaz sem trabalhar em conjunto com as 

outras. Historicamente, esses campos estão em desacordo, debatendo se a mitigação de riscos, 

a eficiência de TI ou o lucro dos negócios supera o outro como o objetivo mais importante de 

uma organização. Este modelo de referência esclarece que todos os três objetivos são 

importantes. Para alcançá-los, a transparência de políticas e processos, juntamente com um 



29 
 

modelo de governança unificado, é necessária entre os stakeholders de informações conjuntas 

(CGOC, 2014). 

 

O diagrama proposto na figura 2 fornece uma estrutura de governança unificada para 

informações que releva o vínculo entre os deveres de informação e valor aos ativos de dados 

sob o gerenciamento de TI. Essa ligação é fundamental para assegurar a disponibilidade de 

informações, reduzir riscos e permitindo o descarte de informações desnecessárias. O IGRM – 

Information Governance Reference Model ajuda a identificar as partes interessadas, define sua 

respectiva “participação” nas informações e destaca sua interseção e dependência uns dos 

outros (CGOC, 2014). 

 

Figura 2 - Modelo IGRM 

 

Fonte: CGOC (2014) 

Outros modelos buscam complementar a governança da informação, tais como o Electronic 

Discovery Reference Model - EDRM, que complementa o IGRM com mais algumas etapas 

necessárias para o ciclo da informação conforme figura 3. Este modelo é composto por 8 

processos agrupados em 4 momentos. O modelo é conceitual e, portanto, deve ser utilizado 

como base para uma estrutura de gerenciamento de informações, podendo ser adaptado para 

cada contexto organizacional em que será aplicado (EDRM, 2014).  
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Figura 3 - Modelo EDRM 

 

Fonte: EDRM (2014) 

 

 

 

Após criar e disponibilizar as informações eletronicamente de acordo com o IGRM, a 

identificação, localiza fontes potenciais de Informação Eletrônica Armazenada - IEA e 

determina escopo, abrangência e profundidade; a preservação que procura assegurar que a IEA 

esteja protegida contra alteração ou destruição inadequada; coleta, que captura a IEA para uso 

posterior no processo de descoberta eletrônica (processamento, revisão, etc.); processamento: 

que reduz o volume da IEA e a converte, se necessário, em formulários mais adequados para 

revisão e análise; revisão, que avalia a IEA para relevância e privilégio; análise, que avalia a 

IEA para conteúdo e contexto, incluindo palavras-chave, tópicos, pessoas e discussão; 

produção, que entregar a IEA a outras pessoas em formulários apropriados e usando 

mecanismos de entrega apropriados; e por fim, a apresentação que exibe a IEA antes do público 

(em depoimentos, audiências, julgamentos, etc.), especialmente em formulários nativos e quase 

nativos, para obter mais informações, validar fatos ou posições existentes ou persuadir uma 

audiência (EDRM, 2019). 
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2.1.4. Política Organizacional de Segurança da Informação 

 

A política organizacional de segurança é um conjunto de regras e práticas que especificam ou 

regulamentam como um sistema, ou organização, provê serviços de segurança para proteger 

ativos sensíveis e críticos de um sistema (STALLINGS; BROWN, 2012). 

 

A norma ABNT NBR ISO/IEC 27002 releva a importância da organização interna para que as 

organizações definam alguns aspectos tais como: As responsabilidades pela proteção de cada 

ativo e o cumprimento de processos de segurança da informação; As responsabilidades pelas 

atividades do gerenciamento dos riscos de segurança da informação e, em particular, pela 

aceitação dos riscos residuais; As responsabilidades sejam complementadas, onde necessário, 

com orientações mais detalhadas para locais específicos e recursos de processamento da 

informação (ABNT 27002, 2013). 

 

A segurança da informação se caracteriza pelo controle da informação, de forma que a mesma 

esteja disponível e íntegra, estritamente para quem precisa delas. Para se obter este controle, é 

necessário lançar mão de uma série de ações capazes de evitar os riscos de que as mesmas 

possam ficar indisponíveis, sem confiança ou compartilháveis de forma indesejada. 

 

Com tudo isso, leva-se a necessidade de criar uma política organizacional de segurança da 

informação capaz de manter este controle e equacionar os riscos que possam estar previstos nos 

recursos organizacionais. A política organizacional de segurança da informação tem por 

objetivo promover uma orientação da Direção e apoio para segurança da informação de acordo 

com os requisitos do negócio e com as leis e regulamentações relevantes (ABNT 27002, 2013). 

 

A gestão da política de segurança da informação é cada vez mais necessária nas organizações, 

haja visto a incidência cada vez maior de crimes cibernéticos. Deve-se lidar com estes aspectos 

a fim de se cumprir com as políticas, tarefa que deve ser de muita responsabilidade em todo o 

ambiente organizacional. Algumas organizações têm a responsabilidade legal de proteger as 

informações que estão sob a sua guarda, evitando o acesso não autorizado desses ativos, além 

de cuidar para que a partilha de informações com terceiros siga todas as medidas de segurança 

com o zelo correspondente ao grau de criticidade deste acesso (SOLOVE, 2007). 
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A primeira onda foi caracterizada pela segurança da informação sendo uma questão técnica, e 

dedicada apenas para especialistas técnicos. A segunda onda foi impulsionada pela percepção 

de que as informações e a segurança possuem uma forte relação em que a dimensão de 

gerenciamento e aspectos como políticas e envolvimento da gestão são muito importantes. A 

terceira onda consistia na necessidade de se ter alguma forma de padronização da segurança da 

informação numa empresa, e aspectos como melhores práticas, certificação, cultura da 

segurança da informação e da medição e o monitoramento da Segurança da Informação tornou-

se importante. Por fim, a quarta onda introduz o desenvolvimento do ciclo de segurança da 

informação e o papel crucial da Governança da segurança da informação e os seus 

relacionamentos com a Governança corporativa e áreas legais e regulatórios (VON SOLMS, 

2006). 

 

Quando uma organização depende de sistemas baseados em TI para permanecer viável, a 

segurança das informações e a disciplina de gerenciamento de riscos devem se tornar parte 

integrante da base econômica para a tomada de decisões de negócios. Essas decisões são 

baseadas em trade-offs entre os custos da aplicação de controles do sistema de informações e 

os benefícios do uso de sistemas seguros e disponíveis. 

 

A gestão de riscos envolve três grandes empreendimentos: identificação de riscos, avaliação de 

riscos e controle de riscos. Inicialmente, a organização deve identificar e compreender o risco 

que enfrenta, especialmente o risco para os ativos de informação. Uma vez identificado, o risco 

deve ser avaliado, medido e avaliado. A principal determinação é se o risco que uma 

organização enfrenta excede seu nível de conforto. Caso contrário, a organização está satisfeita 

com o processo de gerenciamento de riscos. Por outro lado, a organização precisa fazer algo 

para reduzir o risco a um nível aceitável. Os vários componentes do gerenciamento de risco e 

seus relacionamentos entre si. 

 

Em geral, a política organizacional de segurança da informação é implementada numa 

abordagem “top-down”, ou seja, decisões em esferas superiores são acatadas por colaboradores 

da organização em todos os níveis, pois os mesmos assinam os termos de uso das tecnologias 

de informação e comunicação, concordando com as regras estabelecidas, entretanto, tais aceites 

são protocolares e, eventualmente, as organizações podem não ter o controle necessário para se 
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verificar se as políticas são efetivas e se fazem parte do dia a dia no uso dos recursos 

computacionais. 

 

Evidentemente, tais aspectos são de extrema importância na cultura organizacional e podem 

definir o grau de comprometimento desta em relação a guarda de informação. Eventuais 

desajustes neste controle impactam de forma muito negativa a imagem da organização e, 

portanto, pesquisas relacionadas a este assunto suscitam o debate e ampliam o conhecimento 

deste aspecto. 

 

Alguns trabalhos realizados comprovam a importância do tema, tais como a comparação entre 

as políticas de segurança de organizações civis e militares (CLARK, WILSON, 1987); a análise 

dos problemas do ponto de vista da microeconomia (ANDERSON, 2001). Aspectos que 

possam influenciar o comportamento do usuário frente a estas políticas (HERATH; RAO, 

2009). 

 

As violações representam as quebras de acordo, portanto, consistem nos eventos de não 

conformidade com a política organizacional de segurança da informação, de forma espontânea 

ou intencional. Para tratar as violações elas podem ser categorizadas de algumas formas: (1) 

violam as regras conscientemente (os funcionários violam as políticas de segurança que eles 

sabem que existem); (2) são voluntárias (as ações não são forçadas por outras partes, por 

exemplo, supervisores); (3) são intencionais (empregados tomam decisões conscientes para se 

engajar na ação); e (4) não maliciosos (os funcionários não estão tentando causar danos) (GUO, 

YUAN, 2012). 

 

2.2. Desengajamento Moral 

 

O mundo globalizado, as novas tecnologias, e o nível de expectativa cada vez maior dos 

consumidores demandam por produtos e serviços sofisticados e de alta complexidade para o 

seu desenvolvimento. Para atender a esta demanda, as organizações se estruturam para que 

tenham o máximo de eficiência, e assim, ocupar algum espaço no mercado. Dessa forma, cabe 

aos colaboradores exercerem papel de ativos de extrema importância e capazes de convergirem 

para os objetivos traçados nas estratégias corporativas. 
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Sem dúvidas, a dinâmica das empresas na busca de resultados, exerce uma pressão que demanda 

por desafios cada vez maiores aos colaboradores, que precisam estar num nível de 

comprometimento suficiente para suportar o estresse decorrente dessas entregas e que precisam 

estar num ecossistema produtivo e num ambiente corporativo saudável que possa proporcionar 

as condições necessárias para o sucesso almejado. 

 

O comportamento dos colaboradores é motivo de preocupação constante na gestão de pessoas 

que busca modelos que possam prever tais comportamentos, adequá-los ao perfil requerido a 

fim de se atender as necessidades da organização, bem como criar harmonia entre as 

características individuais e objetivos organizacionais (KRISTOF, 1996). 

 

O modelo interacionista postula que a tomada de decisão ética nas organizações é explicada 

pela interação de componentes individuais e situacionais. O indivíduo reage a um dilema ético 

com cognições determinadas por seu estágio de desenvolvimento moral cognitivo que por sua 

vez determina como um indivíduo pensa sobre dilemas éticos, seu processo de decidir o que é 

certo ou errado em uma situação (TREVIÑO, 1986). 

 

As organizações demandam que algumas decisões envolvem conflitos de valores, e estão 

sujeitas ao comportamento dos indivíduos que as tomam, sendo que este processo está sujeito 

a ser relativizado, sendo passível de ser aceito ou não subjetivamente a partir do seu contexto. 

O comportamento ético é aquele consistente com os princípios, as normas e os padrões das 

práticas de negócios devidamente acordadas com a sociedade, sendo que os dilemas éticos 

existentes nos negócios são totalmente previsíveis (TREVIÑO; NELSON, 2011). 

 

Os modelos de desenvolvimento moral fornecem uma base teórica para entender como os 

colaboradores pensam sobre os dilemas éticos e a formação deste aspecto ao longo do tempo. 

A proposta dos seis estágios do julgamento moral divide-se em três níveis: O nível pré-

convencional, convencional e pós convencional, sendo que cada nível é composto por dois 

estágios (KOHLBERG, 1977). 

 

No nível pré-convencional são percebidos dois estágios, sendo que no primeiro, orientação para 

a punição e a obediência, as crianças não reconhecem princípios morais compartilhados, apenas 

interpretam as regras culturais em termos das suas consequências físicas, do poder físico da 
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autoridade, e no segundo nível, orientação instrumental-relativista, elas verificam as vantagens 

que tragam satisfação das suas próprias necessidades. (KOHLBERG, 1977). 

 

Os estágios que compõem o nível convencional são: Concordância interpessoal ou orientação 

para o “bom menino ou boa menina” em que se valoriza as ações que despertam aprovação 

social e que priorizam relacionamentos pessoais; e a orientação para a manutenção da 

sociedade, em que são identificados os elementos de respeito por autoridades e regras e de apoio 

a ordem. (KOHLBERG, 1977). 

 

No nível pós-convencional, ocorre a definição de valores morais em termos de princípios 

próprios. Na orientação para o contrato social, primeiro estágio deste nível, o indivíduo julga 

que regras e leis disponíveis mais injustas devam ser modificadas mediante meios democráticos 

reconhecidos pela sociedade, e no segundo estágio, que é a orientação para o princípio ético 

universal, o indivíduo resiste às leis injustas não modificadas por intermédio dos meios 

democráticos, portanto reconhece os princípios morais universais da consciência individual e 

age de acordo com eles. (KOHLBERG, 1977). 

 

Este modelo pode ser comparado com o modelo contingencial que tem por base o conceito de 

intensidade moral que capta a extensão do imperativo moral relacionado com assuntos numa 

situação. Este conceito é formado por seis dimensões: Magnitude das consequências: que 

analisa o saldo entre os benefícios e prejuízos causados pelo ato moral do indivíduo nos 

respetivos beneficiários ou vítimas; Consenso  social:  o  grau  de  aceitação  para  que  uma 

ação possa ser benéfica ou prejudicial; Imediatismo:  que é o  intervalo  de  tempo  

compreendido entre  o comportamento  e as  suas  consequências; Probabilidade do efeito: que 

procura prever quando ocorrerá a ação moral e os efeitos previstos de forma probabilística;  

Concentração  do  efeito:  a intensidade do efeito, (por exemplo, quantas pessoas) podem ser 

afetadas por  um  ato; e Proximidade: o sentimento de proximidade (social, cultural, física ou 

psicológica) que o agente tem em relação aos beneficiários ou vítimas de suas ações (JONES, 

1991). 

 

Alguns autores questionam esta aproximação entre julgamento moral nos processos de tomada 

de decisão e o pressuposto de que as pessoas agem de acordo com o melhor julgamento possível 

numa situação (MARNBURG, 2001). Outros, propõem etapas para a ocorrência do processo 
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de decisão moral que envolvem: consciência moral, no sentido de identificar e interpretar as 

situações e a natureza da questão moral); julgamento moral, no sentido de arbitrar e decidir qual 

curso de ação é moralmente correto); intenção moral que procura priorizar os valores morais 

em detrimento aos demais valores); e, comportamento moral, no sentido de executar e 

implementar a intenção moral (O’FALLON;  BUTTERFIELD, 2005). 

 

Agentes estressantes predizem comportamentos indesejáveis dos colaboradores, como 

improdutividade e desvios de conduta moral. A racionalização ocorrida pelos colaboradores 

pode ser explicada pela teoria cognitiva social e pela teoria do desengajamento moral, sendo 

este último composto por mecanismos cognitivos que desativam o processo de autocontrole no 

indivíduo para que o mesmo possa agir de maneira diferente, e inadequada, da sua própria 

atitude natural, formada por valores éticos e morais que o caracteriza (BANDURA, 1990). 

 

Há vários mecanismos antecedentes que possam efetivar este comportamento, entre eles, o 

deslocamento de responsabilidade, em que o indivíduo desvia-se da responsabilidade de um ato 

direcionando-o a outro, ou a difusão da responsabilidade em que a atribuição do ato é diluída 

entre o grupo, ou redução do efeito dos atos, a partir da negação da existência de problemas ou 

de suas consequências (DETERT et al, 2008). 

 

Um modelo bastante sólido acerca do desengajamento envolve 3 construtos: Condutas 

Repreensíveis; Efeitos Prejudiciais e Vítima (Figura 4). No construto Condutas Repreensíveis 

é possível verificar mecanismos como a Justificação Moral, em que há uma racionalização dos 

danos fazendo-os parecer moralmente justificáveis; a Comparação Vantajosa, que busca validar 

o comportamento antiético com condutas ainda mais reprováveis e prejudiciais; e a Linguagem 

Eufemística, em que a linguagem é utilizada a fim de minimizar a conduta reprovável 

(BANDURA, 2002). 

 

O construto Efeitos Prejudiciais busca entender os mecanismos de minimização, ignorância ou 

Distorção das Consequências, ou seja, aqueles conhecidos como: “os fins justificam os meios”, 

buscando minimizar o mal que causam, evitando encará-lo ou negligenciando-o para que as 

pessoas acreditem fazer o mal pelo bem (BANDURA, 2002). 
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Dois outros mecanismos estão relacionados a estes dois construtos de forma simultânea: O 

Deslocamento de Responsabilidade, em que determinados comportamentos ocorrem como 

consequência de ações de terceiros; e Difusão de Responsabilidade que ocorre quando as 

pessoas enxergam ações como fruto de pressões sociais ou de imposições dos outros, muito 

mais do que algo pelo que são pessoalmente responsáveis (BANDURA, 2002). 

 

Por fim, o construto Vítima é composto por dois mecanismos: Desumanização, entendida pelo 

processo em que as qualidades humanas são retiradas ou substituídas por qualidades bestiais; e  

Atribuição de Culpa, que ocorre quando as pessoas se consideram como vítimas, sem culpa, 

que foram pressionadas, coagidas para agirem de forma prejudicial, ou então a ver suas vítimas 

como culpadas e merecedoras de seu prejuízo (BANDURA, 2002). 

 

Figura 4 - Mecanismos psicossociais de Desengajamento Moral 

 

Fonte: BANDURA (2002) 

 

Os motivos pelos quais o desengajamento moral ocorre são diversos e entre eles está a falta de 

reconhecimento do esforço individual, má distribuição de recompensas, personalidade do 

indivíduo ou dos integrantes do grupo e condições estressantes de trabalho. Além disso, estas 

manifestações podem ocorrer de forma rotineira e faz com que o interesse privado seja maior 

do que o objetivo corporativo a ser atingido. 
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Alguns aspectos específicos relacionados ao ambiente de SI podem causar pressão aos 

colaboradores e estimulam emoções negativas. Sob este aspecto, o desengajamento moral pode 

ser compreendido como uma forma de se reduzir as tensões e restaurar a estabilidade 

emocional, ou seja, uma função de enfrentamento instrumental capaz de fazer como que os 

colaboradores possam recuperar um certo grau de controle psicológico. O desengajamento 

moral aparece de forma multifacetada, e entre estas manifestações estão: A folga social que se 

caracteriza pela diminuição intencional de esforço individual de um colaborador quando ele é 

submetido a uma atividade em grupo, o enfraquecimento de colegas, a trapaça e hacking de 

computadores (D’ARCY; HERATH; SHOSS, 2014). 

 

O ataque e violações às políticas organizacionais de segurança da informação podem ter várias 

motivações, mas o desengajamento moral de colaboradores aparenta ser um fator significativo, 

tendo em vista as suas características e ainda por cima, difíceis de serem detectados pois são 

vistos como integrantes do time, onde menos se espera eventuais rupturas morais (D’ARCY, 

HERATH; SHOSS, 2014). 

 

Esta abordagem pode ser aprofundada a partir do conhecimento de que os colaboradores 

possam ter maior conhecimento acerca das tecnologias, percepção da importância dos dados 

corporativos com os quais manipulam de forma direta ou indiretamente. Assim, elabora-se a 

primeira hipótese desse estudo: 

 

 

HIPÓTESE 1 (H1): O desengajamento moral influencia positivamente na violação de 

política organizacional de segurança da informação 
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2.3. Habilidade Tecnológica 

 

Além dos aspectos relacionados ao agenciamento humano, a Era da Informação proporciona 

uma dinâmica única aos indivíduos que precisam se adaptar rapidamente às mudanças em curso. 

Sem dúvidas, as mudanças envolvem adaptações tecnológicas que, embora tenham por objetivo 

geral reduzir custos e diminuir tempo dos processos, podem, eventualmente, impactar nas 

instruções de trabalhos de forma a torná-las mais elaboradas, paradoxalmente (LIPNACK, 

STAMPS 1999). 

 

Num ambiente corporativo, tais mudanças não são, necessariamente, bem-vindas. Há todo um 

processo de implantação de novas tecnologias que enfrentam resistência na cultura 

organizacional, de forma que as mesmas são efetuadas de cima para baixo para que a alta 

direção possa determinar um ritmo capaz de enfrentar as resistências que certamente virão com 

um certo grau de sucesso (HENDERSON, RUIKAR 2010). 

 

Para enfrentar os desafios, em particular, aqueles relacionados ao uso adequado de novas 

tecnologias da informação e comunicação, surge a figura do indivíduo habilidoso 

tecnologicamente ou, no idioma inglês, Techno-savvy. O termo refere-se a um indivíduo que 

possui um diferencial em compreender os alcances de uma determinada tecnologia e adaptá-la 

para os mais diversos usos, aos mais diversos ambientes e aos mais variados graus de 

habilidades existentes num determinado ambiente. Com isso, este indivíduo se torna essencial 

para tornar muito simples algo aparentemente complexo (BROWN, MURPHY, NANNY, 

2003). 

 

Quando a Internet ainda estava se popularizando e tornando acessível ao público, já se havia 

alguma ideia de que algumas profissões iriam usufruir desta tecnologia, tanto do ponto de vista 

profissional quanto acadêmico. Advogados, e profissionais de direito poderiam, por exemplo, 

poderiam se comunicar com clientes, alunos independentemente do seu local de trabalho por 

meio de fibras óticas (VANDAGRIFF, 1995). 

 

Ainda nesta época, as possibilidades aos profissionais da nutrição ligados a tecnologia, se 

multiplicavam, desde o estudo de práticas de dieta que consideravam o projeto Genoma 

Humano em que os marcadores genotípicos auxiliavam uma possível resposta de um paciente 

a uma dada intervenção dietética, ou da telemedicina, levando programas de alimentação 

saudável aos lugares mais remotos, ou ainda na escolha de softwares de análise de nutrientes 

(MONSEN, 1999). 
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Alguns estudos mostram a efetividade deste tipo de indivíduo. Nas microempresas domésticas, 

em sua grande parte com poucos ou quase nenhum recurso, a adoção e difusão das tecnologias 

da informação e comunicação mostram o uso intensivo de internet, e-mail e celular para as 

atividades de negócio em níveis escalares de crescimento (regional, nacional internacional), 

sendo isso possível a partir do momento em que os sócios proprietários dessas microempresas 

tem o perfil de Techno-savvy (CLARK, DOUGLAS, 2011). 

 

Entretanto, as facilidades advindas com as tecnologias da informação e comunicação também 

consistem em alguns problemas aos indivíduos Techno-savvy. Uma pesquisa qualquer no site 

de informações Google possui uma imensa variedade de respostas, ordenadas por um critério 

estipulado em popularidade das mesmas, sendo que a imensa maioria das pessoas possuem 

dificuldades em filtrar quais delas realmente são relevantes, até porque a popularidade das 

páginas sugeridas pelo mecanismo se baseia em mapas de hiperlinks alimentados pela 

subjetividade dos seus visitantes (BRIN, PAGE, 1998). 

 

As habilidades de um Techno-savvy parecem estar acima de um alfabetizado em tecnologia, 

mas há limites. Elas não incluem especificidades relacionadas a aplicação em si. Um estudo 

mostrou que estudantes universitários que simplesmente possuem certa facilidade em buscar 

informações acadêmicas para apoiar suas atividades acadêmicas não possuem certos cuidados 

que um especialista em pesquisa de informação possui as quais incluem, o planejamento 

necessário para determinar a natureza da informação necessária, acessá-la de forma eficaz e 

eficiente, a análise crítica das informações e fontes, utilização da informação de forma eficaz 

para um propósito e compreensão das questões econômicas, jurídicas e sociais acerca do uso 

de informações para o uso ético e legal (BROWN, MURPHY E NANNY, 2003). 

 

Por este aspecto, um Techno-savvy aparenta ter um perfil que irá ajudá-lo na ação, por ser um 

entusiasta natural do uso de tecnologia, entretanto, como um Techno-savvy tem uma noção do 

que este ataque irá proporcionar, do ponto de vista das consequências desastrosas para a 

organização e do uso negativo de tecnologia. Portanto formula-se a seguinte hipótese: 

 

HIPÓTESE 2 (H2): A Habilidade Tecnológica influencia negativamente na violação de 

política de segurança.  
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Portanto, a partir das hipóteses formuladas apresenta-se o modelo conceitual de pesquisa: 

 

Figura 5 - Modelo Resultante da Pesquisa 

 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo é uma pesquisa de caráter quantitativo confirmatório que tem como objetivo 

identificar se as variáveis desengajamento moral e habilidade tecnológica influenciam na 

violação de política organizacional de segurança da informação. Neste capítulo serão 

apresentados os métodos utilizados para atingirmos este objetivo.  

 

O método quantitativo parte da quantificação, tanto na coleta quanto no tratamento das 

informações e faz uso de técnicas estatísticas, com o objetivo de evitar possíveis distorções de 

análise e interpretação nos resultados, gerando maior margem de segurança (DALFOVO, 

2008). Já o propósito da análise confirmatória foca o estudo na análise das relações entre os 

indicadores e variáveis observadas, partindo da pontuação dos itens nas escalas utilizadas, 

originárias dos instrumentos de medida. (LEÓN, 2011).  

 

Os dados coletados podem ser classificados como primários, pois foram coletados pelo 

pesquisador, presencialmente e sem sua interferência, especificamente para atender aos 

propósitos desta pesquisa. 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado nesta pesquisa é um questionário composto por 

perguntas fechadas, que abordam três dimensões: Intenção de Violação de Política de 

Segurança da Informação, Desengajamento Moral e Habilidade Tecnológica. As perguntas 

estão dispostas em uma ordem pré-estabelecida e trata-se de uma pesquisa tipo survey.  

 

3.1. Instrumento de Medida 

 

Através da revisão da literatura obteve-se as escalas para o desenvolvimento do instrumento de 

medida, sendo dimensionado um questionário, estruturado com uma parte introdutória, objetivo 

da pesquisa, questões relacionadas ao sigilo do respondente e a forma de utilização dos dados. 

 

Na parte introdutória há uma explicação do objetivo da pesquisa, a forma como os dados serão 

coletados e utilizados, orientação quanto à participação voluntária e desistência de participação 

a qualquer momento, garantia de sigilo e nome do autor da pesquisa e os seus contatos. Há um 

termo de consentimento para o aceite ou não na participação da pesquisa. 
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Na parte final do questionário, foram elaboradas onze questões para descrição das 

características dos participantes da pesquisa, identificando o perfil da amostra. Somente foram 

utilizados dados de pessoas que estavam trabalhando a partir de um ano na função atual e que 

se propuseram a responder voluntariamente a pesquisa. 

 

3.1.1. Indicadores das Dimensões 

 

Neste estudo foram utilizadas escalas internacionais traduzidas do idioma inglês para o 

português e avaliadas por três professores doutores pesquisadores da área de Administração e 

atuantes em programas Stricto-Sensu. Para testar as hipóteses propostas no modelo conceitual 

da pesquisa, utilizou-se de escalas validadas do tipo LIKERT. As escalas são de 5 pontos onde 

(1) representa que o respondente “Discordo totalmente” e (5) “Concordo totalmente” sobre cada 

afirmativa.   

O quadro 3 apresenta os construtos originais e seus autores, que serviram de base para a 

elaboração do instrumento de medida: 

 

Quadro  3 - Construtos originais e autores 

Construto Referências Bibliográficas 

  

Intenção de Violação de 

Política de Segurança da 

Informação 

D’Arcy, J.; Hovav, A.; and Galletta, D.G. User awareness of security 

countermeasures and its impact on information systems misuse: A deterrence 

perspective. Information Systems Research, 20, 1 (2009). 

  

Desengajamento Moral Bandura, A.; Barbaranelli, C.; Caprara, G.V.; and Pastorelli, C. Mechanisms of 

moral disengagement in the exercise of moral agency. Journal of Personality 

and Social Psychology, 71, 2 (1996). 

  

Techno-Savvy Ye, Q. Extending research on Technostress: Exploring the Moderating 

Effects of Techno-savvy and the Proactive Personality on the relationship 

between technostress and job satisfaction and stress. Dissertação, 

Universidade de Canterbury, (2018). 

  

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

Baseado nas variáveis originais, os itens do questionário elaborado estão representados nos 

quadros 04 a 08. 
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3.1.2. Escala de Intenção de Violação de Política de Segurança da Informação 

 

Para medir a intenção de violação de política organizacional de segurança da informação, as 

duas questões da escala foram antecedidas da seguinte vinheta: “João trabalha na sua empresa. 

Um dia, João faltou porque estava doente. Marcos (colega de João) tem o mesmo cargo na 

empresa e precisava de um arquivo que estava no computador de João. Marcos pede a senha do 

computador para João por telefone para acessar o arquivo que precisava. Embora João saiba 

que sua empresa tem uma regra que as senhas não devem ser compartilhadas, ele fala a sua 

senha com seu colega Marcos.” 

 

Quadro 4 – Itens do construto Intenção de Violação de Política de Segurança da Informação 

 Variável original Variável adaptada 

INT1 How likely is it that you would have done 

the same as Jim in that situation? 

Qual a probabilidade de você ter feito o mesmo 

que João nessa situação? 

INT2 I could see myself sharing the password as 

Jim did. 

Eu me vejo dividindo a senha como João fez. 

Fonte: Adaptado de D’Arcy, J.; Hovav, A.; and Galletta, D.G. (2009) 

3.1.3. Escala de Desengajamento Moral 

 

A escala de Desengajamento Moral do autor Bandura, Barbaranelli, Caprara, e Pastorelli, é 

multidimensional tendo as seguintes dimensões como desengajamento moral Justificativa 

Moral, Ocultar ou Distorcer a Consequência e Eufemismo. 

 

Quadro  5 – Itens do construto Desengajamento Moral – Dimensão: Justificativa Moral 

Itens Variável original Variável adaptada 

RC-MJ1 
It is alright to share a password to get work 

done quicker. 

Não tem problema dividir um(a)a senha com 

um(a) colega para que o trabalho termine antes. 

RC-MJ2 

It is alright to share a password if it helps 

you do your job more efficiently. 

Não tem problema dividir um(a)a senha com 

um(a) colega se auxilia você a melhorar suas 

tarefas no trabalho. 

RC-MJ3 

It is alright to share a password when you 

are in a hurry and the work needs to get 

done. 

Não tem problema dividir um(a)a senha com 

um(a) colega quando você está com pressa e 

precisa terminar um(a) trabalho. 

Fonte: Adaptado de Bandura, A.; Barbaranelli, C.; Caprara, G.V.; and Pastorelli, C. (1996) 
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Quadro 6 - Itens do construto Desengajamento Moral – Dimensão: Ocultar ou Distorção das 

Consequências 

Itens Variável original Variável adaptada 

OC-DC1 

 

Sharing a password really won’t hurt the 

organization. 

Dividir uma senha com um(a) colega de trabalho 

não vai prejudicar a empresa. 

OC-DC2 

 

Giving a password to a coworker if he/she 

needs it doesn’t really do any harm. 

Compartilhar uma senha com um(a) colega de 

trabalho que está precisando não causa nenhum 

prejuízo para a empresa. 

OC-DC3 

 

It is okay to share a password because no 

direct damage is done to the company. 

Não há problema em compartilhar uma senha 

com colega de trabalho porque não causa dano 

para a empresa. 

Fonte: Adaptado de Bandura, A.; Barbaranelli, C.; Caprara, G.V.; and Pastorelli, C. (1996) 

 

Quadro 7 - Itens do construto Desengajamento Moral – Dimensão: Eufemismo 

Itens Variável original Variável adaptada 

RC-EL4 
It is not such a bad thing to share a password 

if the situation calls for it. 

Não é tão ruim dividir um(a)a senha com um(a) 

colega se a situação exigir no meu trabalho. 

RC-EL5 
Password sharing is really just a reality in 

the workplace. 

Dividir senhas com colegas é algo que acontece 

onde eu trabalho. 

RC-EL6 
Sharing a password with a coworker is no 

big deal. 

Dividir senhas com um(a) colega de trabalho não é 

algo absurdo. 

Fonte: Adaptado de Bandura, A.; Barbaranelli, C.; Caprara, G.V.; and Pastorelli, C. (1996) 

 

3.1.4. Escala de Habilidade Tecnológica  

 

Quadro  8 - Itens do construto Habilidade Tecnológica 

Itens Variável original Variável adaptada 

TSV1 

Techno-savvy is defined as someone who 

is well informed/knowledgeable about 

modern technology or technical matters, 

and also proficient in the use of modern 

technology. Please indicate below how this 

definition fits with your level of techno-

savvy. 

Conheço e sou bem informado nas novas 

tecnologias, inclusive assuntos técnicos. 

TSV2 
I possess a high degree of work-related 

technological expertise. 

Sou um expert em tecnologias utilizadas nas 

empresas. 

TSV3 
I am very knowledgeable about modern 

technology at work. 

Entendo bastante das tecnologias utilizadas no 

meu trabalho. 

TSV4 

I am very proficient of 

developing/maintaining communication 

links by using different technology 

measures at work. 

Eu entendo bastante sobre como utilizar as 

tecnologias para me comunicar de diferentes 

maneiras no trabalho. 

TSV5 
I struggle to keep up with the changing 

technological system/applications at work. 

Eu sofro para me manter atualizado com as 

mudanças de tecnologias no meu trabalho. 
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TSV6 

I can proficiently complete my job using 

the technology at work without the 

assistance of others. 

Não preciso de ajuda de outras pessoas com os 

sistemas que uso no trabalho 

TSV7 
I can get my job done using new 

technologies for the first time. 

Eu consigo usar, de primeira, qualquer sistema 

novo que coloquem no meu trabalho. 

TSV8 

I can complete my job using the 

technology at work if someone else helps 

me get started. 

Eu consigo usar qualquer sistema novo que 

coloquem no meu trabalho se alguém me ensinar 

a usar. 

TSV9 

I rely on someone else to help me when I 

get stuck with the technology issues at 

work. 

Eu dependo de outra pessoa para me ajudar 

quando eu travo ao usar os sistemas no meu 

trabalho. 

 

TSV10 

I need someone to show me how to use the 

modern technology before I can use it at 

work. 

Preciso de alguém para me ensinar os novos 

sistemas no trabalho, antes de começar a usar 

eles. 

  

TSV11 

My colleagues/co-workers turn to me 

when they need help with their 

technological problems. 

Meus colegas de trabalho sempre me procuram 

quando precisam de ajuda com os sistemas do 

trabalho. 

Fonte: Adaptado de Ye, Q. (2018) 

 

O quadro 9 apresenta as variáveis sócio demográficas: 

Quadro  9 - Variáveis sócio demográficas 

Variável  Preenchimento 

Sexo (   ) Masculino (   ) Feminino  

Idade (   ) Anos 

Escolaridade (   ) Ensino médio completo 

(   ) Superior incompleto 

(   ) Especialização incompleta 

(   ) Mestrado incompleto 

(   ) Doutorado incompleto 

 

(   ) Superior completo 

(   ) Especialização completa 

(   ) Mestrado completo 

(   ) Doutorado completo 

Você está atualmente empregado? (   ) Sim 

(   ) Não 

Você exerce atualmente função gerencial? (   ) Sim 

(   ) Não 

Qual sua experiência profissional total? (   ) Anos 

Há quanto tempo trabalha na empresa atual? (     ) Anos  (     ) Meses 

Você trabalha na empresa da sua família? (   ) Sim 

(   ) Não 

Você é proprietário da empresa em que 

trabalha? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Número de empregados da empresa na qual 

você trabalha 

(   ) até 9 

(   ) de 10 a 20 

(   ) 21 a 49 

(   ) 50 a 99 

(   ) 100 a 499 

(   ) mais de 500 

Existem políticas ou regras de segurança de 

informação (dados) na sua empresa que você 

deve seguir? (Geralmente, o departamento 

de RH, TI ou informática que determina) 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 
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3.2. Coleta de Dados 

 

Nesta pesquisa, a coleta de dados foi realizada numa Instituição de Ensino Superior (IES) do 

estado de São Paulo, com alunos dos cursos de Bacharelado em Administração e Comércio 

Exterior, por meio de aplicação de um questionário com escalas adaptadas e com o objetivo de 

teste das hipóteses, nos meses de março e abril de 2019. 

 

A amostra foi composta por 255 respondentes que atendiam aos critérios e condições para a 

participação da pesquisa, ou seja, trabalham há pelo menos um ano na função e utilizam 

Tecnologias de Informação e Comunicação para realizar suas tarefas profissionais. 

 

3.3. Informações da Amostra 

 

Para o cálculo do tamanho da amostra e do poder estatístico das análises, foi utilizado o software 

G*Power 3.1.5 (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007; Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 

2009). 

 

No caso do modelo final do presente estudo, considerando-se quatro preditores, nível de 

significância de 5%, poder estatístico de 0,8 e tamanho do efeito médio (f² = 0,15, que equivale 

a R² = 13%), tem-se que o tamanho mínimo da amostra é de 85 participantes. A amostra final 

utilizada foi de 255 respondentes, assim, pode ser considerada adequada para a estimação por 

Partial Least Squares Path Modeling (PLS-PM). 

 

3.4. Tratamento do Banco de Dados 

 

Foram coletados 314 questionários e foram selecionados 255 questionários. O banco de dados 

foi preparado a partir de uma verificação inicial, onde os questionários dos respondentes que 

não estavam empregados, ou que havia respostas iguais em todos os construtos, foram excluídos 

porque não estavam adequados ao perfil do estudo. A tabela 1 apresenta o resultado dos 

questionários válidos e excluídos. 
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Tabela 1 - Tratamento do banco de dados 

 
Questionários 

Aplicados 

Questionários 

Excluídos 

Questionários 

 válidos 

Total 314 59 255 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

3.5.  Descrição e Análise dos Dados 

3.5.1. Perfil da Amostra 

 

A partir da análise da amostra, 134 respondentes são do gênero feminino e representam 53% 

deste universo e 121 respondentes do gênero masculino, representando 47%, apresentado na 

figura 6. Verificamos que, segundo dados do IBGE, atualizado em fevereiro de 2016, há um 

total de 10.817.341 de pessoas economicamente ativas residentes em São Paulo, sendo 

5.059.185 do gênero feminino e 5.758.156 do gênero masculino (IBGE, 2019), o que 

corresponde a 46,77% e 53,23% respectivamente. A amostra desta pesquisa possui uma 

variação pouco maior do que 5% em relação aos dados oficiais do IBGE, o que significa que é 

relativamente equivalente. 

Figura 6 - Gênero dos Respondentes 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 
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Em relação à idade dos respondentes, há uma variação entre 17 e 63 anos e verificamos que a 

mediana foi de 22 anos, um desvio padrão de 8,3. A tabela 2 indica os dados descritivos da 

idade dos respondentes. 

 

Tabela 2 - Dados descritivos da idade dos respondentes 

 N 
Idade 

mínima 

Idade 

máxima 
Média Mediana Desvio padrão 

Idade (anos) 255 17 63 24 22 8,3 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

Na figura 7 podemos observar que os dados da pesquisa apresentam uma predominância de 

pessoas que não exercem função gerencial, representando 81% da amostra. 

 

Figura 7 - Função dos respondentes 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

A experiência profissional total mínima, para a validação do questionário do respondente é de 

um ano. A amostra apresentou como experiência máxima 37 anos, a média de 6 anos e o desvio 

padrão de 6,46. Segundo dados estimados pelo IBGE, atualizado em fevereiro de 2016, há um 

total de 9.816.487 de pessoas ocupadas residentes em São Paulo (acima de 10 anos), sendo 

975.110 com trabalho atual entre 1 e 2 anos, e 7.708.940 com mais de 2 anos (IBGE, 2019), o 

que representa uma proporção de 88,46%, porém, segundo dados do DIEESE mais de 80% dos 

celetistas possui até 5 anos de contrato (DIEESE, 2019). 
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Tabela 3 - Experiência profissional total (anos) 

 N 
Experiência 

Mínima 

Experiência 

Máxima 
Média Mediana Desvio Padrão 

Amostra 

 
255 1 37 6 4 6,46 

  Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

 

Quando analisamos o tempo de exercício profissional na função atual, verificamos que a 

experiência máxima da amostra é de 38 anos, a mínima de 1 ano, a média 3 anos, mediana 23 

meses e desvio padrão 55,41.  

 

 

Tabela 4 - Experiência na função atual (anos) 

Função atual (anos) 

 

  
N 

Experiência 

Mínima 

Experiência 

Máxima 
Média Mediana Desvio Padrão 

Amostra 255 1 38 3 23 
4,62 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

 

Quando foram questionados se trabalham em empresa da família, 217 respondentes, 85% da 

amostram responderam que não e 38 responderam que sim, conforme representado na figura 8.  

 

 

Figura 8 - Quantidade de respondentes em empresa da família 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 
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Ao serem questionados se trabalham em empresa própria, 19 respondentes afirmaram trabalhar 

em empresa própria e 236 negaram, conforme representado na figura 9. 

 

Figura 9 - Quantidade de respondentes que trabalham em empresa própria 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

O quadro 10 apresenta o percentual relativo às respostas recebidas, referente ao número de 

empregados na empresa em que os respondentes trabalham atualmente. Pode-se observar que 

58% dos respondentes trabalham em empresas com mais de 100 funcionários, sugerindo haver 

políticas de segurança de informação implantadas, isso se confirma na figura 10. 

 

Quadro  10 - Percentual de respostas referente ao número de empregados 

Nº de empregados Respostas % 

Até 9 42 16,5% 

De 10 a 20 27 10,6% 

De 21 a 49 21 8,2% 

De 50 a 99 16 6,3% 

De 100 a 499 47 18,4% 

Mais de 500 102 40,0% 

Total 255 100% 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

.  
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Quanto a existência de política organizacional de segurança da informação, há na amostra uma 

predominância de organizações que possuem política organizacional de segurança da 

informação implantada, conforme apresentado na figura 10.  

 

 

Figura 10 - Existência de política organizacional de segurança da informação 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

Duzentos e doze respondentes, que representa 83% da amostra, afirmaram que na sua 

organização existe uma política organizacional de segurança da informação e 17% negaram a 

existência de tal política, apontando que a amostra é adequada à participação de um estudo 

sobre segurança da informação.    

 

3.5.2. Análise Descritiva das Variáveis da Escala 

 

Esta análise busca apresentar a distribuição da frequência de resposta da escala Likert em 

percentual nas variáveis do questionário, conforme tabela 5. 
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Tabela 5 - Distribuição da frequência das respostas da escala 

 

 

Itens Variáveis 
Frequência das respostas dos itens as escalas [%] 

Média 
Desvio 

padrão 1 2 3 4 5 

Intenção de violação 

INT1 

Se você fosse o João, qual a 

probabilidade de você fazer 

o mesmo que ele naquela 

situação? 

23,9 14,9 22,7 17,6 20,8 2,96 1,46 

INT2 
Eu me vejo falando a senha 

para Marcos como João fez. 
19,6 15,7 23,9 23,1 17,6 3,04 1,37 

Desengajamento moral 

RC-MJ1 

Não tem problema dividir 

uma senha com um(a) 

colega para que o trabalho 

termine antes. 

15,3 21,2 29,0 21,6 12,9 2,96 1,25 

OC-DC1 

Dividir uma senha com 

um(a) colega de trabalho 

não vai prejudicar a 

empresa. 

16,1 27,8 27,8 19,6 8,6 2,77 1,89 

RC-MJ2 

Não tem problema dividir 

uma senha com um(a) 

colega se auxilia você a 

melhorar suas tarefas no 

trabalho. 

10,6 22,0 23,9 27,8 15,7 3,16 1,24 

OC-DC2 

Compartilhar uma senha 

com um(a) colega de 

trabalho que está precisando 

não causa nenhum prejuízo 

para a empresa. 

14,9 26,3 25,5 23,9 9,4 2,87 1,21 

RC-MJ3 

Não tem problema dividir 

uma senha com um(a) 

colega quando você está 

com pressa e precisa 

terminar um(a) trabalho. 

15,3 36,5 20,0 18,8 9,4 2,71 1,21 

OC-DC3 

Não há problema em 

compartilhar uma senha 

com colega de trabalho 

porque não causa dano para 

a empresa. 

15,7 34,5 26,3 14,1 9,4 2,67 1,18 

RC-EL4 

Não é tão ruim dividir uma 

senha com um(a) colega se 

a situação exigir no meu 

trabalho. 

11,8 16,9 24,3 31,4 15,3 3,23 1,25 

RC-EL5 

Dividir senhas com colegas 

é algo que acontece onde eu 

trabalho. 

16,9 20,0 16,1 23,9 23,1 3,16 1,42 

RC-EL6 

Dividir senhas com um(a) 

colega de trabalho não é 

algo absurdo. 

9,8 14,1 25,1 35,3 15,7 3,33 1,19 
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Habilidade tecnológica 

TSV1 

Conheço e sou bem 

informado sobre 

tecnologias, inclusive 

assuntos técnicos e 

novidades.  

2,4 15,7 30,6 41,6 9,8 3,41 0,95 

TSV2 

Sou um expert em 

tecnologias utilizadas nas 

empresas. 

10,6 40,0 35,7 11,0 2,7 2,55 0,92 

TSV3 

Entendo bastante sobre as 

novas tecnologias no meu 

trabalho. 

2,7 18,8 34,1 34,9 9,4 3,29 0,97 

TSV4 

Consigo, facilmente, 

utilizar as tecnologias para 

me comunicar de diferentes 

maneiras no trabalho. 

1,6 7,1 22,0 51,8 17,6 3,77 0,88 

TSV5 

Eu sofro para me manter 

atualizado com as 

mudanças de tecnologias no 

meu trabalho. 

29,0 42,0 16,9 11,0 1,2 2,13 0,99 

TSV6 

Não preciso de ajuda de 

outras pessoas com os 

sistemas que uso no 

trabalho para finalizar 

minhas tarefas 

8,2 27,5 31,4 20,8 12,2 3,01 1,14 

TSV7 

Eu consigo finalizar minhas 

tarefas, de primeira, com 

qualquer sistema novo que 

coloquem no meu trabalho. 

5,5 32,9 41,2 15,7 4,7 2,81 0,93 

TSV11 

Meus colegas de trabalho 

me procuram quando 

precisam de ajuda com os 

sistemas no trabalho. 

2,4 11,8 35,3 39,2 11,4 3,45 0,92 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

3.5.3. Modelo Teórico 

 

Os cálculos e validações dos testes estatísticos foram desenvolvidos através da técnica de 

análise multivariada de modelagem por equações estruturais, com o software SmartPLS 3.0M3 

(Ringle, Wende, & Becker, 2015). 

 

 De acordo com Hair, Ringle e Sarstedt (2011), a variância média extraída (VME) deve 

apresentar um valor superior a 0,5. Já a consistência interna, que é avaliada por meio do Alpha 

de Cronbach e a Confiabilidade Composta foram considerados como aceitáveis, acima do valor 

igual a 0,70 (Berstein & Nunally, 1994; Hair et al., 2017). A tabela 6 apresenta os indicadores 

mencionados 
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Tabela 6 - Variância Média Extraída, Confiabilidade Composta e Alpha de Cronbach 

  Alpha de 

Cronbach 

Confiabilidade 

Composta 

Variância média extraída 

(VME) 

Desengajamento moral - distorção 

consequências  

0,849 0,909 0,769 

Desengajamento moral - eufemismo  0,742 0,853 0,661 

Desengajamento moral -justificativa 

moral 

0,855 0,911 0,773 

Habilidade tecnológica 0,702 0,812 0,524 

Intenção de Violação 0,893 0,949 0,903 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

O cálculo da raiz quadrada da VME é outro indicador de validade discriminante entre os 

construtos. Esses valores são apresentados na tabela 7. A raiz quadrada da variância média 

extraída é apresentada em negrito na diagonal, esse valor deve ser maior que a correlação entre 

as variáveis latentes (Fornell & Larcker, 1981). 

 

Tabela 7 - Validade Discriminante - Raiz Quadrada da VME 

  Desengajamento 

moral - distorção 

consequências 

Desengajamento 

moral - 

eufemismo 

Desengajament

o moral -

justificativa 

moral 

Habilidade 

tecnológica 

Intenção de 

Violação 

Desengajamento 

moral - 

distorção 

consequências 

0,877     

Desengajamento 

moral - 

eufemismo 

0,694 0,813    

Desengajamento 

moral -

justificativa 

moral 

0,791 0,699 0,879   

Habilidade 

tecnológica 
-0,060 -0,074 -0,004 0,724  

Intenção de 

Violação 
0,502 0,532 0,579 -0,128 0,950 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

De acordo com a tabela 7, os valores de correlação entre as variáveis latentes são menores do 

que os valores da raiz quadrada da variância média extraída (diagonal). 
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Todos os indicadores do modelo da pesquisa são reflexivos, assim, seguindo as recomendações 

de Hair et al. (2017). A tabela 8 apresenta a análise das cargas fatoriais cruzadas. Boa parte dos 

indicadores apresentou cargas fatoriais altas em suas variáveis latentes, superiores a 0,70, e 

baixa nas demais variáveis latentes. Porém, alguns indicadores apresentaram valores inferiores 

a 0,70 em suas variáveis latentes. O ajuste do modelo se apresentou mais adequado com a 

exclusão de algumas variáveis (TSV4, TV5, TSV6, TSV11), por conta de falta de validade 

convergente. As cargas fatoriais foram analisadas novamente, e são apresentadas na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Cargas fatoriais cruzadas com todos os indicadores 

 Desengajamento 

moral - distorção 

consequências 

Desengajamento 

moral - 

eufemismo 

Desengajamento 

moral -

justificativa moral 

Habilidade 

tecnológica 

Intenção 

de 

Violação 

INT1 0,451 0,523 0,523 -0,101 0,948 

INT2 0,503 0,489 0,576 -0,141 0,953 

OC-DC1 0,830 0,563 0,650 -0,023 0,444 

OC-DC2 0,911 0,620 0,706 -0,072 0,417 

OC-DC3 0,888 0,640 0,722 -0,063 0,456 

RC-EL4 0,678 0,851 0,681 -0,083 0,478 

RC-EL5 0,377 0,752 0,415 -0,049 0,405 

RC-EL6 0,619 0,832 0,590 -0,044 0,408 

RC-MJ1 0,702 0,665 0,907 0,016 0,580 

RC-MJ2 0,702 0,613 0,894 0,010 0,513 

RC-MJ3 0,689 0,555 0,836 -0,048 0,412 

TSV1 -0,080 -0,101 -0,009 0,854 -0,129 

TSV2 -0,010 -0,080 -0,007 0,711 -0,070 

TSV3 -0,065 -0,067 0,022 0,727 -0,047 

TSV7 -0,006 0,046 -0,004 0,577 -0,085 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

Para avaliação do modelo estrutural, foi analisada a colinearidade do modelo estrutural. Para 

avaliar a colinearidade, foram analisados os valores dos fatores de inflação de variância (FIV) 

para cada subparte do modelo estrutural. De acordo com Hair et al. (2017), esses valores devem 

estar abaixo de cinco (Tabela 9). 

Tabela 9 - Avaliação de colinearidade 

  Intenção de Violação 

Desengajamento moral - distorção consequências 2,998 

Desengajamento moral - eufemismo 2,194 

Desengajamento moral -justificativa moral 3,045 

Habilidade tecnológica 1,014 

            Fonte: Elaboração da autora (2019) 
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A técnica de bootstrapping foi utilizada para analisar as significâncias dos indicadores, com 

reamostragem de 5.000 amostras (Efron & Tibshirani, 1998). Caso os resultados deste teste 

indiquem valores superiores a 1,96, a hipótese é rejeitada e a correlação é significante (Efron 

& Tibshirani, 1998; Hair et al., 2017). A tabela 10 apresenta os coeficientes estruturais do 

modelo de medidas e estatística t de Student. 

 

Tabela 10 - Coeficientes estruturais do modelo de medidas e estatística t de Student 

 Média Desvio Padrão Estatística t P-valor 

INT1 <- intenção de violação  0,948 0,009 100,426 0,000 

INT2 <- intenção de violação 0,952 0,010 98,775 0,000 

OC-DC1 <- desengajamento moral 

– distorção consequências 

0,830 0,032 26,035 0,000 

OC-DC2 <- desengajamento moral 

- distorção consequências 

0,910 0,015 61,231 0,000 

OC-DC3 <- desengajamento moral 

- distorção consequências 

0,887 0,019 46,597 0,000 

RC-EL4 <- desengajamento moral - 

eufemismo  

0,849 0,027 31,574 0,000 

RC-EL5 <- desengajamento moral - 

eufemismo  

0,751 0,040 18,609 0,000 

RC-EL6 <- desengajamento moral - 

eufemismo  

0,830 0,035 23,773 0,000 

RC-MJ1 <- desengajamento moral - 

justificativa moral 

0,907 0,012 77,923 0,000 

RC-MJ2 <- desengajamento moral - 

justificativa moral 

0,894 0,019 47,166 0,000 

RC-MJ3 <- desengajamento moral - 

justificativa moral 

0,834 0,028 29,351 0,000 

TSV1<- habilidade tecnológica 0,762 0,213 4,010 0,000 

TSV2 <- habilidade tecnológica 0,627 0,228 3,121 0,002 

TSV3 <- habilidade tecnológica 0,632 0,243 2,991 0,003 

TSV7 <- habilidade tecnológica 0,523 0,250 2,307 0,021 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

A tabela 11 apresenta os valores dos coeficientes entre os construtos e as respectivas estatísticas 

t de Student. Os valores também foram estimados pela técnica de bootstrapping. 

Todos os valores dos relacionamentos que apresentaram valores de t de Student superiores a 

1,96 (nível de significância = 5%), têm suporte para a hipótese correspondente. Porém, alguns 

valores apresentaram t de Student inferiores a 1,96, não dando suporte para essas hipóteses dos 

relacionamentos. 
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Tabela 11 - Coeficientes do modelo estrutural – entre construtos 

 Média Desvio 

Padrão 

Estatística t P- valor 

Desengajamento moral - distorção 

consequências -> intenção de violação 

0,013 0,094 0,164 0,870 

Desengajamento moral - eufemismo -> 

intenção de violação 

0,233 0,083 2,760 0,006 

Desengajamento moral - justificativa moral -

> intenção de violação 

0,404 0,101 4,018 0,000 

Habilidade tecnológica -> intenção de 

violação 

-0,121 0,060 1,804 0,071 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

O modelo resultante da pesquisa é apresentado na figura 11. 

 

Figura 11 - Modelo resultante da pesquisa 

 

Notas: * = significante a 5%; ** = significante a 1%; *** = significante a 0,1%; NS = não significante 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

O coeficiente de determinação (R²) foi avaliado conforme os estudos de Cohen (1988) e Faul 

et al. (2007), que determinam que os valores de f2 iguais a 0,02, 0,15 e 0,35 são considerados, 
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respectivamente, como efeitos pequenos, médios e grandes. Esses valores de f2 representam 

valores de R² iguais a 2%, 13% e 25%, respectivamente. 

 

A tabela 12 apresenta os valores de R2, R2 ajustado. 

 

Tabela 12 - Resultados dos valores R2 

  R² R² ajustado 

Intenção de violação  0,378 0,368 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

3.5.4. Análise Multigrupo 

 

Para testar as Hipóteses do estudo em relação às diferenças entre os relacionamentos entre os 

diferentes gêneros e foi realizada uma análise multigrupo. A tabela 13 apresenta os resultados 

da análise dos relacionamentos significantes dos construtos entre grupos de respondentes 

masculinos e femininos. 

 

Tabela 13 - Análise de relacionamentos do modelo de pesquisa por diferenciação de gênero 

  Diferença entre os coeficientes 

para cada grupo 

P-valor 

Desengajamento moral - distorção consequências -> 

intenção de violação 

0,158 0,809 

Desengajamento moral - eufemismo -> intenção de 

violação 

0,046 0,390 

Desengajamento moral - justificativa moral -> intenção de 

violação 

0,203 0,153 

Habilidade tecnológica -> intenção de violação 0,044 0,371 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

Pelos resultados da tabela 13 observa-se que não existe uma diferença significativa dos 

relacionamentos entre os construtos por gênero. 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Percebe-se que existe uma relação entre o construto Desengajamento Moral com a Intenção de 

violação das políticas de SI, enfatizadas pelo mecanismo de justificativa moral, atingindo um 

coeficiente de 0,4, ou seja, são os aspectos de reconstrução cognitiva em tornar uma conduta 

prejudicial em socialmente aceitável é que determina de forma mais significativa a intenção de 

se violar as políticas de segurança de SI. 

 

Já o eufemismo, representado no modelo de Bandura por linguagens que mascaram as 

atividades repreensivas na forma como são nomeadas, para diminuir a gravidade da ação ou 

conferir-lhe um status mais respeitável, atingiu um coeficiente igual a 0,23, mostrando-se 

representativa como fator de intenção de se violar as políticas de SI. O eufemismo foi 

representado no estudo de D’Arcy (2014) como sendo um fator significativo e consequente de 

desengajamento moral, corroborando com os dados obtidos neste presente estudo. 

 

A confirmação das dimensões Justificativa Moral e Eufemismo, da hipótese Desengajamento 

Moral são considerados os motivadores mais efetivos para o desengajamento moral, pois 

eliminam a autocondenação e proporcionam a possibilidade de aprovação das ações danosas 

(AZZI, 2011).  

 

Já a dimensão Distorção das Consequências, não obteve significância na justificativa na 

intenção de violação, e não corrobora com os dados obtidos por D’Arcy (2014), pois esta 

dimensão não obteve um valor significante. Uma possível explicação para não significância 

desse fator seria a de que os respondentes consideram os constructos agrupados como 

Desengajamento Moral serem mais incisivos e determinantes para a ocorrência das violações. 

 

Por fim, a Habilidade Tecnológica não obteve significância à intenção de violação, e não 

corrobora com os dados obtidos por Ye (2018), apesar do autor relatar que há uma relação 

moderada entre este constructo e violações de política de segurança. Uma possível explicação 

para esse resultado é a de que os entrevistados possam ter considerado que a Habilidade 

Tecnológica faz parte do perfil de profissionais que atuam nas diversas demandas da 

organização utilizando as TICs. 
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A síntese dos testes de hipóteses do estudo é apresentada no quadro 11. 

 

Quadro  11 - Síntese dos testes de hipóteses do estudo 

Hipóteses Descrição Resultado 

H1 

O desengajamento moral/ influencia positivamente na 

intenção de violação de política organizacional de 

segurança da informação 

Confirmado 

H2 

A habilidade tecnológica influencia negativamente na 

intenção de violação de política organizacional de 

segurança da informação 

Não confirmado 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo baseia-se nas teorias que buscam compreender os fatores que antecedem a 

quebra da segurança da informação (D’ARCY, HERATH, SHOSS, 2014), sendo que o modelo 

teórico utilizado tem foco nos aspectos relacionados ao Desengajamento Moral (BANDURA, 

2002), representado por 3 dimensões (Distorção das Consequências, Eufemismo e Justificativa 

Moral) e a Habilidade Tecnológica (YE, 2018). 

 

Este estudo permite ao gestor identificar as possíveis causas de violação de Políticas de 

Segurança da Informação, cujas consequências podem comprometer seriamente a imagem da 

instituição, proporcionar o conhecimento da concorrência sobre seus segredos industriais e 

comerciais, sofrer impactos financeiros devido ao compartilhamento de informações sigilosas, 

entre outras consequências. Estudos similares evidenciam que o treinamento contínuo dos 

funcionários em relação a importância deles se aderirem a política da segurança da informação 

deve ser inserido no perfil de comportamento ético esperado no exercício de suas atribuições 

profissionais. 

 

As abordagens teóricas foram integradas neste estudo em um único modelo conceitual, em que 

se buscou analisar estatisticamente a relação entre todos os constructos. A análise proporcionou 

a formulação de duas hipóteses que foram testadas a partir de uma amostra de 255 respondentes 

e que possuíam o perfil desejado para esta pesquisa (mais de 1 ano de experiência na função 

exercida e uso de tecnologias da informação e comunicação nesta função). 

 

De acordo com os resultados desta pesquisa, foram confirmadas que duas dimensões de uma 

das hipóteses, a Justificativa Moral e o Eufemismo, ambas integrantes do Desengajamento 

Moral, possuem uma relação positiva na intenção de violar a política de segurança da 

informação.  

 

A observância dos dados apurados neste estudo mostra que a dimensão Justificativa Moral é a 

que mais influencia positivamente na intenção de se violar as políticas de segurança da 

informação. Trata-se de uma constatação interessante, pois, parece ser razoável que o “senso 

comum” explora diversos exemplos em que a reconstrução cognitiva de um ato culpável em 

relação as normas e procedimentos corporativos possa se tornar algo normal, aceitável e 
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passível de complacência por outros colaboradores criando a empatia necessária para reduzir o 

sentimento de culpa pelas consequências desses atos. 

 

Para os gestores, esta constatação é importante no sentido em que a gestão deve evitar o 

surgimento de um ambiente propício a prática de Justificativa Moral, e demanda um desafio 

contínuo nas organizações no planejamento de ações capazes de mitigar os riscos relacionados 

a este fenômeno.  

 

Entre as ações deve-se destacar a ênfase na importância de um ambiente ético, fortalecido por 

programas de treinamento e workshops voltados para uma conscientização acerca das 

consequências negativas que estas ações possam causar às organizações. 

 

A dimensão Eufemismo, também considerada como fator de gatilho para adoção de práticas de 

violação, também foi apontada neste estudo como sendo um fator significante, porém com peso 

menor do que aquele observado na Justifica Moral. Neste caso específico, o estudo sugere que 

seria mais fácil justificar uma ação ruim em aceitável do que adequar o vocabulário, o discurso 

de ações ilícitas para mascarar ou, tornar mais agradável ou respeitável esta ação. 

 

Uma forma de se evitar que esta dimensão possa causar danos a organização seria um 

acompanhamento contínuo no comportamento dos colaboradores, checando se praticam o 

eufemismo em outras situações e obter os registros sistêmicos do que os colaboradores fazem 

para comparar o discurso com a prática.  A fim de se evitar essa prática, os gestores devem 

implementar controles, de forma a obter registros de operação dos sistemas e analisá-los a fim 

de se detectar padrões anómalos, indicando uma provável violação de política de Segurança da 

Informação. 

 

Não foi constatada uma relação entre a dimensão Distorção das Consequências como um fator 

determinante na quebra de políticas de Segurança da Informação. Conforme visto, esta 

dimensão se caracteriza por itens relacionados ao uso indevido de senhas e suas consequências 

para a organização. Uma possível explicação é a de que os itens relacionados a esta dimensão 

são irrelevantes para o perfil dos pesquisados e, por tanto, não possuem a mesma significância 

dos itens relacionados ao Desengajamento Moral. 
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O presente estudo também indica que não foi comprovada a hipótese de que a Habilidade 

Tecnológica influenciaria negativamente a ocorrência de violações da política de segurança da 

informação, pois esta dimensão foi sobreposta pelos fatores vistos de Desengajamento Moral. 

Entretanto, o valor apontado para este fator possui um sinal negativo, o que poderia indicar a 

tendência de que esta hipótese poderia ser corroborada em pesquisas futuras que pudessem 

analisar este fenômeno em particular. 

 

Esta informação tem uma importância relevante para organização pois, ao contratar pessoas 

com maior conhecimento tecnológico, potencialmente, poderiam ser evitadas a ocorrência de 

violações na política de segurança, já que pessoas com essa qualificação têm condições de 

colaborar até mesmo na adequação das políticas e na observação de colegas no uso das 

tecnologias da informação e comunicação. 

 

A busca pelos motivadores na intenção de mau uso de Sistemas de Informação, ou de violação 

de políticas de segurança atende a uma proposta de pesquisa futura a partir de fatos como cultura 

de segurança, clima ético e compromisso da alta gerência com a segurança sugerida por D’Arcy 

(2009). 

 

Este estudo também busca ampliar o portfólio de pesquisas futuras para uso do modelo de 

Bandura (2002) em que o autor foca a utilização de sua escala para compreender o 

desengajamento moral em aspectos relacionados a atividades criminosas, uso de força 

excessiva, pena de morte, abuso infantil e apoio às desigualdades que empobrecem e 

desmoralizar os membros menos favorecidos de sociedades afluentes. 

 

Entre as limitações desta pesquisa está o fato de que ela diz respeito a uma região específica do 

país e, portanto, não possui abrangência nacional. Pesquisas futuras poderão coletar dados de 

outras regiões a fim de se verificar se estes resultados poderiam ser observados em uma amostra 

mais diversificada. para uma análise mais abrangente.  

 

Outra limitação desta pesquisa está no fato de que ela não foi dirigida a profissionais de TI, mas 

sim a colaboradores de uma forma geral. Talvez a segmentação nesse perfil pudesse explorar 

outros resultados. 
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Já a escala da dimensão Habilidade Tecnológica buscou medir apenas a percepção da habilidade 

dos colaboradores e não a habilidade propriamente dita. Com isso, outras pesquisas podem ser 

realizadas no sentido de se verificar esta relação específica com uma medida objetiva que possa 

aferir a habilidade. 

 

Pesquisas futuras também podem mensurar a percepção dos colaboradores em relação as 

contramedidas adotas por organizações no sentido se evitar as ilicitudes relacionadas ao uso de 

tecnologias da informação e comunicação. 
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