Segurança de dados para o profissional contábil:
Um levantamento no município de Prudentópolis
Pedro Henrique Atamanczuk (UNICENTRO) atamanczuk@live.com
Veronica Nazarkevicz (UNICENTRO) vnaza@hotmail.com

Resumo:
Com o avanço tecnológico cada vez mais rápido, preocupações com a segurança de dados passam a
fazer parte do dia-a-dia do contabilista, pois podem afetar diretamente empresas e profissionais que se
utilizam da informação para tomar decisões. O presente artigo buscou indagar sobre quais seriam os
principais procedimentos adotadas no cotidiano dos profissionais da contabilidade no município de
Prudentópolis, frente a tal preocupação estabelecida sobre segurança de dados. A pesquisa foi
realizada através de survey com adoração de questionário e realização de análise quantitativa das
respostas. Os principais resultados apontam para o uso de softwares originais e de boa procedência,
segurança contra queda de abastecimento de energia elétrica, com uso de nobreaks e adoção de
procedimentos sobre disponibilidade de informações e acesso à internet.
Palavras chave: Tecnologia, Segurança, Contabilidade.

Data security for the accounting professional:
A survey in the city of Prudentópolis
Abstract
Currently there is greater availability of technologies and concerns about data security are higher for
the accounting professional. This can directly affect businesses and professionals who use the
information to make decisions. This paper aimed to verify which are the main procedures adopted in
the routine of accounting professionals in Prudentópolis municipality on data security. The research
was conducted by survey with adoption questionnaire with conducting quantitative analysis of the
responses. The main results point to the use of original software and good origin, safety against
electrical power supply outage, using nobreaks and adoption procedures of availability of information
and access to internet.
Key-words: Technology, Security, Accounting.

1 Introdução
Com o avanço da globalização, a tecnologia vem ganhando cada vez mais espaço em muitos
ramos de trabalho. Na contabilidade não é diferente. Observa-se a presença da tecnologia
desde declarações e tributos que são transmitidos via internet, até terminais e pontos de acesso

nos próprios escritórios de onde são transmitidas e importadas as informações, para que os
profissionais contábeis realizarem seu trabalho.
É importante que os escritórios contábeis fiquem atentos quanto à segurança de dados. Pois,
com a mudança ocorrida nos últimos anos, a contabilidade é feita a maior parte em ambiente
digital, onde são elaborados demonstrativos através de softwares contábeis, que propiciam
muitos benefícios tanto ao profissional contábil quanto a seus clientes, para uma melhor
tomada de decisão.
Junto com essas mudanças devemos ressaltar que vem surgindo novas maneiras de transmitir
informações para a Fazenda ou o Fisco. É o caso do SPED – Sistema público de escrituração
digital, que se trata de uma solução tecnológica que oficializa os arquivos digitais das
escriturações fiscal e contábil dos sistemas empresariais dentro de um formato específico e
padronizado. Em um contexto geral o SPED é um software disponibilizado pela Receita
Federal para todas as empresas para que dessa forma transmitam às informações que
contenham a natureza tanto fiscal, contábil ou previdenciária e também as demonstrações
contábeis.
E com essa grande quantidade de dados que são importados ou transmitidos diariamente, se
não forem tomados certos cuidados considerados básicos, pode ocorrer “ataques virtuais” ou
mesmo incorrer “contaminações” por vírus nos arquivos. E dessa forma seria questionado a
veracidade das declarações, e até mesmo, colocar em risco o patrimônio de determinada
empresa.
A segurança de dados, hoje é algo essencial pois envolve interesses de usuários,
administradores e acionistas. Geralmente é entendida como um conjunto de processos e
formas que buscam efetivamente a proteção das informações do usuário ou da empresa. E está
associada a diversos aspectos como conhecer os fluxos de transferência e importação de
dados, saber quais são os procedimentos adotados pelos profissionais para acesso e
transmissão das informações e as características dos softwares e hardwares escolhidos.
Por isso, vale salientar que o profissional contábil ou as “empresas contábeis” devem adquirir
softwares e hardwares de boa procedência, e que tenham sido preparados para manter todos
aqueles que tem acesso, e operam em um “ambiente virtual” seguro.
A segurança de informação está relacionada diretamente à proteção de um conjunto de
informações, no sentido de preservar seu valor, onde entende-se por informação todo e
qualquer conteúdo ou dado que tenha valor para alguma organização ou pessoa. Ela pode
estar guardada para uso restrito ou exposta ao público para consulta ou aquisição.
Dessa forma o objetivo desse trabalho consiste em saber: quais a precauções adotadas pelos
profissionais contábeis afim de proteger os dados de seus clientes em ambientes de tecnologia
da informação.
Listar as precauções tomadas na transferência de informações através de ambientes de TI para
clientes, pois a informação vem tornando-se um dos bens mais valiosos para a empresa, e é de
extrema importância que ela não caia nas mãos de criminosos, ou de pessoas que se
beneficiariam com ela de alguma forma. Quando trata-se de informações financeiras, muitas
delas são oriundas da contabilidade, ou seja, são os profissionais contábeis que as coletam,
organizam e disponibilizam aos gestores para auxiliá-los em suas atividades.
2 Referencial teórico
2.1 Contabilidade em ambientes de informática

Com o avanço tecnológico dos últimos anos, combinado com o desenvolvimento contábil
trouxe mudanças significativas para os profissionais que atuam no ramo da contabilidade.
Antes muito do trabalho desses profissionais era elaborada de forma manual. Hoje em dia,
com a busca por novos mercados e com o crescimento das negociações, trouxe a necessidade
para a organização de novos métodos de controle e aprimoramento para a contabilidade.
Hoje, graças ao desenvolvimento da informática e de softwares contábeis cada vez melhores,
os gestores, tem a informação vinda da contabilidade em tempo real, o que os auxilia, e muito,
na hora da tomada de decisão.
Outro ponto fundamental referente a tecnologia na profissão contábil, é que hoje é possível
obter a informação com muito mais precisão e de forma muito mais rápida para os usuários da
informação.
Para Marion (2003 apud RODRIGUES; JACINTO, 2011) a contabilidade é o instrumento
que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da
empresa. Então hoje o profissional contábil deve adaptar-se a esta realidade de que a
informática tem um papel importante em seu trabalho.
As transferências de declarações para o FISCO e para a Receita Federal, também foram
aprimoradas, é o caso do Sistema público de escrituração digital (SPED). Instituído pelo
Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, fez parte do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), projeto do Governo Federal. Já no ano de 2009 atingiu grande parte
das empresas tributadas pelo lucro real no Brasil, a partir de 2014, o sistema passou a
abranger a grande maioria das empresas brasileiras tributadas também pelo lucro presumido.
Para facilitar o trabalho dos profissionais da contabilidade e dos gestores, os mesmos podem
utilizar-se dos chamados sistemas de informação.
2.2 Tecnologia da informação
Tecnologia da informação, mais conhecida como TI, abrange a informática e seus
conhecimentos mais usuais como softwares e hardwares, no entanto, a TI é muito mais do que
isso.
Com a propagação das redes interligadas entre computadores e dispositivos de todo o mundo,
esse conceito tornou-se de principal importância para muitas organizações que compreendem
quase que totalmente quando tratado de soluções tecnológicas. Caiçara Junior (2011) afirma
que o próprio sistema de informação, muitas vezes é confundido com a tecnologia da
informação.
A tecnologia da informação no ramo de negócio da empresa é hoje uma medida essencial para
a sua competitividade frente ao mercado, devido a isso, o profissional contábil deve encarar a
tecnologia da informação em termos estratégicos, por ser um recurso que afeta diretamente a
competitividade entre as organizações.
Para Oliveira (2005):
O enorme salto tecnológico ocorrido no século XXI transformou de maneira
decisiva a execução do trabalho. As empresas passam a ver na informação o
principal recurso estratégico; o uso correto de uma moderna tecnologia de
informação melhorará a competitividade global da empresa, principalmente nas suas
áreas fins. Entretanto, o uso incorreto da informação poderá causar prejuízos à
organização.

Caiçara Junior (2011), fala sobre os principais componentes da TI, que seriam hardware,
software, banco de dados e rede de computadores, ele também explana uma breve definição
de cada um desses termos.

Hardware: qualquer tipo de equipamento eletrônico utilizado para processar dados e
informações e tem como função principal receber dados de entrada, processar dados
de um usuário e gerar saídas em um formato solicitados.
Software: conjunto de instruções geradas por meio de linguagens de programação
que orientam qual processamento deve ser realizado pelo hardware. Portanto, o
software comanda o funcionamento do hardware.

Rede de computadores: dois ou mais computadores conectados constituem uma rede. Essa
rede por sua vez, disponibiliza equipamentos de comunicação que permitem aos
computadores o compartilhamento de informações ou serviços. Uma rede de computadores
apresenta vários benefícios para uma empresa, tais como, compartilhamento de recursos,
como arquivos e bancos de dados, e também de conectividade sem limitações entre empresas
do mesmo grupo, tais como matriz e filiais.
Esses componentes da tecnologia da informação, são componentes que fazem parte da
empresa. Pois sem eles, provavelmente, seria muito complexo a gestão da empresa.
Na área de contabilidade a tecnologia da informação tem um papel importante, como um
facilitador de gerenciamento de informações, e dessa forma, consequentemente acaba obtendo
um melhor gerenciamento de fluxo caixa e outros recursos financeiros.
2.3 Transferência de declarações
Atualmente, a maioria das declarações contábeis entregues ao FISCO, são elaboradas e
transferidas por meio de microcomputadores. Softwares próprios são disponibilizados
gratuitamente nos sites da Receita Federal, para facilitar a entrega das declarações.
Nessa área o SPED destaca-se, pois tem como objetivo unificar a recepção, validação,
armazenamento e autenticação de livros e documentos integrantes das escriturações contábil e
fiscal das Pessoa Jurídica, através de um fluxo computadorizado de informações. O SPED
também visa facilitar a fiscalização, integrando informações de interesse dos governos federal
e estaduais.
Além de todos os benefícios o SPED visa a autenticidade, integridade e validade jurídica de
todas as declarações e documentos transferidos por meio da certificação digital.
De acordo com o site da Receita Federal, trata-se de um arquivo eletrônico que identifica
quem é o seu titular, ou seja é um documento eletrônico de identidade para transações no
meio eletrônico. A certificação digital garante a validade jurídica aos documentos assinados
eletronicamente, aumentando assim a segurança e garantindo que as transações eletrônicas
não serão lidas por terceiros.
2.4 Segurança
Segurança é um termo que abrange diversos significados. Em termos gerais pode-se afirmar
que este conceito, que deriva do latim “securitas”, refere-se à qualidade daquilo que é seguro,
ou seja, àquilo que está longe de qualquer perigo, dano ou risco. Quando se diz que algo é
seguro, significa que é algo certo, firme/estável. A segurança é portanto uma certeza.
Segundo dicionário Aurélio, a palavra segurança tem por significado: Ato ou efeito de
segurar; Qualidade do que é ou está seguro; Conjunto das ações e dos recursos utilizados para
proteger algo ou alguém; O que serve para diminuir os riscos ou os perigos; Aquilo que serve
de base ou que dá estabilidade ou apoio.
2.4.1 Segurança digital
A segurança digital, comumente é intendida como segurança em ambientes de informática,
onde existem softwares de segurança famosos que dizem que deixarão seus

microcomputadores longe dos vírus e pragas virtuais que são comumente associadas a crimes
virtuais ou danos eletrônicos.
De acordo com Tesserolli (2009) A segurança na verdade tem a função de garantir a
integridade dos dados. Para que isso aconteça tem que estar garantido o ambiente de
informática e, por sua vez, a empresa como um todo.
O mesmo diz que a segurança possui alguns riscos lógicos como os denominados vírus que
são programas de computador criados por programadores de má fé e denominados dessa
forma por tentarem se espalhar pela rede infectando o maior número possível de usuários e
erros de software também são denominados “bugs”, que são falhas na lógica da programação
do software e que fazem os mesmos terem um comportamento inesperado. Ele também cita o
fator humano como um risco lógico para a segurança no âmbito de informática.
Devido ao fluxo de informação que são acessadas diariamente, existem diversos tipos de
mecanismos entre softwares e hardwares que podem ajudar as pessoas utilizarem seus
aparelhos eletrônicos e a acessarem a internet de forma mais segura.
2.4.2 Segurança da informação
A tecnologia provocou mudanças significativas que facilitaram e muito a vida dos contadores,
por exemplo, hoje a informação pode ser transmitida para os contadores em tempo real, e
filtrada, para que o contador desempenhe seu trabalho da melhor forma possível.
Claro que junto com a tecnologia começaram a ocorrer fraudes em meios eletrônicos, de
muitas formas. Ou seja, mesmo que a tecnologia virtual propicie facilidades no trabalho
desempenhado, existem os usuários de má fé, que tentam desviar a característica dos dados,
ou mesmo furtar informações para usa-las em seu próprio benefício.
Essa evolução trouxe como consequência para o dia-a-dia do profissional contábil,
preocupações que antes não existiam, ou que, não eram tratadas com a importância que é dada
hoje. É o caso da preocupação dos profissionais quanto à segurança de dados.
Os “dados” representam os fatos acontecidos, são números, valores, medidas, que quando
agrupados transformam-se em informação. Ou seja, dados são valores brutos que quando são
agrupados, organizados e ordenados de forma útil transformam-se em informação. Então
quando falamos de segurança da informação, logo estamos falando em segurança de dados.
Pode-se definir nesse caso a informação como um ativo que, como qualquer outro ativo tem
seu grau de importância para os negócios, ou seja, possui um valor para a organização e
consequentemente necessita ser adequadamente protegido e de acordo com a ISO/IEC 27002,
ativos são objeto de ameaças, tanto acidentais como deliberadas, enquanto que os processos,
sistemas, redes e pessoas têm vulnerabilidades inerentes.
A segurança da informação protege a informação de diversos tipos de ameaças visando a
continuidade dos negócios, minimizando os possíveis danos e maximizando o retorno dos
investimentos e oportunidades de negócio.
A informação pode existir em muitas formas. Ela pode ser impressa ou escrita em papel,
armazenada eletronicamente, transmitida pelo correio ou usando meios eletrônicos, mostrada
em filmes ou falada em conversas. Seja qual for a forma apresentada ou o meio através do
qual a informação é compartilhada ou armazenada, é recomendado que ela seja sempre
protegida adequadamente.
Porém existe o receio de que as informações não sejam interceptadas por um terceiro, mas
que as mesmas acabem se perdendo ou extinguindo-se devido a um problema, falha ou defeito

em um hardware ou microcomputador. E o grande mecanismo de destaque para manter esses
dados em segurança são os sistemas de Backup.
A palavra backup, comumente é associada ao nosso idioma como cópia de segurança e
consiste em uma cópia de arquivos de determinado dispositivo eletrônico a outro, para que em
caso de danos ou perdas a tal dispositivo, os arquivos possam ser restaurados e utilizados
normalmente.
Possui um papel de extrema importância para a organização, de acordo com FERNANDES e
FERNANDES (2011):
As copias de segurança (backups) em computadores são de fundamental importância
para reparar ou tentar sanar um grave problema que acontece com hardwares. As
panes ou problemas externos que danificam as mídias ou até mesmo acaba com tudo
que levou um período curto ou longo para ser conquistado são grandes malefícios
para qualquer pessoa ou empresa que preze e careça bastante de seus arquivos

Em geral, é comumente confundida com os arquivos de sistemas sujeito a falha que foram
salvos em outro dispositivo. Porém a cópia de segurança não é o arquivo principal salvo em
outro dispositivo, e sim somente um arquivo secundário criptografado, que em caso de perda
do dispositivo principal, o mesmo pode ser recuperado por um sistema especifico para dessa
forma ser utilizado normalmente.
Outro fator importante do backup vem de encontro a periodicidade ou a frequência com que é
feito o mesmo. Acredita-se que o mesmo deve ser feita de acordo com o planejamento da
organização, fazendo o mesmo tomar o menor tempo possível.
Existem diversos dispositivos que podem receber a cópia de arquivos como discos de mídia
CD-Rom, DVD, Blue Ray, discos de armazenamento como pen drives, disquetes, discos
rígidos externos, e até mesmo a computação em nuvem é utilizada como meio de proteger os
arquivos. A escolha de qual meio utilizar depende muito do tamanho dos arquivos que serão
salvos e da quantidade de informação neles contidos.
Segundo a norma ISO/IEC 27002:2013, a segurança da informação é alcançada pela
implementação de um conjunto adequado de controles, incluindo políticas, processos,
procedimentos, estrutura organizacional e funções de software e hardware. A mesma norma
cita que estes controles precisam ser estabelecidos, implementados, monitorados, analisados
criticamente e melhorados, quando necessário, para assegurar que os objetivos do negócio e a
segurança da informação da organização são atendidos.
Independentemente de quais métodos e procedimentos que são utilizados para manter tais
dados de forma segura é sempre importante ressaltar que a segurança mesmo nos níveis e nas
práticas mais básicas como fazer a verificação por software antivírus, deve ser estruturada e
padronizada dentro da organização e a mesma deve ser seguida por todos os membros.
Sabe-se que atualmente o grande problema apontado por profissionais da área de segurança
sobre a falta de um ambiente seguro na internet, é o próprio fator humano. Muitas vezes sem
intenção ou mesmo saber as consequências que possíveis atos podem causar, o ser humano
acaba por comprometer um sistema inteiro de segurança, tudo isso com apenas um “click” em
um lugar indevido.
A falta de segurança dentro de uma organização pode ocasionar prejuízos enormes, que
podem acarretar no comprometimento do próprio negócio. É possível citar alguns efeitos que
a falta de segurança pode trazer para empresa: tais como perda de produtividade, perda de
oportunidade, perda de mercado, atrasos em entregas de produtos e serviços, e até mesmo a
perda de credibilidade de sua marca.

Cunha e Fenato (2013) acreditam que uma possível solução para diminuir os riscos referentes
a falta de segurança dentro de uma organização seria a mesma possuir um departamento de TI
com pessoas capacitadas e especializadas para criar um planejamento de segurança, e manter
sob um controle, e acompanhamento periódico.
Cuidar da segurança da informação em uma empresa não é algo simples. Somente
ler a norma ISO/IEC 27002 e fazer uma política não significa que estará tudo pronto
e as informações estarão seguras. Assim como outras áreas da organização, a
empresa tem que investir na criação e manutenção da área de TI com a infraestrutura
necessária, profissionais especializados e incluindo um projeto, planejamento e
acompanhamento, mapeando todas as situações que possam ferir os princípios da
segurança da informação, sendo esse um fator que pode definir o sucesso ou o
fracasso de uma empresa que pretende ter as informações gerenciais necessárias para
a tomada de decisão.

O mesmo conclui que a Segurança da informação está relacionada com um dos princípios da
contabilidade, o da continuidade, e que ela deve ser considerada um meio para que as decisões
e a gestão da organização sejam baseadas em dados e informações corretas, tornando mais
acertada as decisões que podem definir o futuro e a continuidade do negócio.
3 Metodologia
O presente trabalho classifica-se como pesquisa descritiva quanto aos objetivos, pesquisa de
levantamento ou survey quanto aos procedimentos e análise quantitativa devido a opção por
questionários fechados para a coleta de dados.
Para Andrade (2001), pesquisa descritiva é um tipo de pesquisa que procura observar,
registrar, analisar, classificar e interpretar os fatos ou fenômenos sem interferência ou
manipulação dos dados pelo pesquisador. Esta pesquisa classifica-se como descritiva uma vez
que pretende coletar informações e descrever a situação encontrada quanto as práticas de
segurança de dados.
Para Gil (1999) as pesquisas de levantamento se caracterizam, pela interrogação direta das
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se a solicitação de
informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para em
seguida, mediante análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes aos dados
coletados. Então optou-se pelo uso do método de levantamento uma vez que não se pretende
conceber a fundo o problema, mas entender o contexto geral. Neste sentido foi conduzido
mediante levantamento de informações a uma amostra da população alvo da pesquisa.
A pesquisa quantitativa segundo Beuren (2012) caracteriza-se pelo emprego de instrumentos
estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento de dados. Esse procedimento não é tão
profundo na busca do conhecimento da realidade dos fenômenos, uma vez que se preocupa
com o comportamento geral dos acontecimentos. A opção pela abordagem quantitativa é
devido a recomendação desta quando há grande número respondentes. Neste caso a
abordagem quantitativa gera maior facilidade de tabulação e análise dos dados.
O questionário empregado na pesquisa foi elaborado com base na Norma ISO 27002:2013
que trata dos Códigos de práticas para controles de segurança da informação e a partir da Cartilha de
segurança para internet.
Gil (1999) define população ou universo como o conjunto de elementos que possuem
determinadas características. A população da pesquisa, são os profissionais contábeis dos
escritórios contábeis localizados na cidade de Prudentópolis, Paraná.
No entanto, não foi empregado a coleta de dados a toda população. Optou-se por desenvolver
a pesquisa a partir de uma amostra. Para a seleção dos respondentes considerou-se a visita a

todos os profissionais que atendem as características da população da pesquisa. No entanto, os
mesmos serão integrantes da amostra de acordo com sua disponibilidade em responder ao
instrumento de coleta de dados.
4.ANÁLISE DOS RESULTADOS
De acordo com o site oficial do Conselho Regional De Contabilidade Do Estado Do Paraná
(CRC-PR), no momento da pesquisa haviam 13 escritórios definidos como: sociedades,
empresário individual, MEI (Micro Empreendedor Individual) e EIRELI (Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada), na cidade de Prudentópolis. Foram visitados 11 escritórios,
sendo que 10 deles aderiram a pesquisa. Foram aplicados 46 questionários a proprietários e
funcionários destes escritórios.
4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES
O primeiro passo foi a caracterização dos respondentes. Analisaram-se as informações
relativas a idade, sexo, função exercida, tempo de experiência profissional e formação.
FUNÇÃO
SEXO
RESPONDENTES
Masculino
23
Feminino
23
Total/Média
46
Fonte: Dados da Pesquisa (2015)

Proprietário
4
1
5

%
80%
20%
100%

Funcionário
19
22
41

%
46%
54%
100%

IDADE
Desvio
Média
Padrão
31,5
10,7
27,9
7,8
29,7
9,4

Tabela 01: Caracterização Geral

Observa-se que há um equilíbrio entre os respondentes quanto ao sexo. São 23 respondentes
do sexo masculino e 23 do sexo feminino. No entanto quando se analisa a função observa-se
que a maioria dos proprietários ou sócios são homens (quatro respondentes) sendo apenas um
respondente do sexo feminino. Já entre os funcionários deste setor há um equilíbrio com
pequena superioridade para o sexo feminino. Observam-se que 22 (54%) são do sexo
feminino enquanto 19 (46%) são do sexo masculino.
Formação

Respondente
Núm
%
1
2%
6
13%
12
26%
3
7%
20
43%
4
9%
46
100%

Sexo
Masc (num.) Fem. (num.)
0
1
2
4
7
5
0
3
12
8
2
2
23
23

Ens. Médio Incompleto
Ens. Médio Completo
Cursando Ciências Contábeis
Cursando outro curso superior
Graduado em Cienc. Contábeis
Graduado em outro Curso
TOTAL
Fonte: Dados da Pesquisa (2015)
Tabela 02: Formação dos respondentes

Quanto a formação observa-se que entre os respondentes a maioria é graduado em ciências
contábeis. Apenas 39 respondentes informaram corretamente o tempo de experiência
profissional. Observa-se que na média o tempo de experiência profissional é de 8,3 anos. O
desvio padrão calculado é de 8,8. Se observarmos o tempo de experiência somente dos
proprietários vemos que a média é de 19 anos, com desvio padrão de 8,63. Dos funcionários a
média é de 6,7 anos, com desvio padrão de 7,71. O tempo de experiência profissional dos
proprietários é maior que dos funcionários. Contudo em ambos os grupos, proprietários e

funcionários, o desvio padrão tem valor alto indicando variação significativa entre o tempo de
experiência dentro do próprio grupo.
4.2. ANÁLISE DOS DADOS RELATIVOS À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
A análise das questões de segurança considerou diversos itens relativos as ações e
comportamentos divididos em três grupos: a) segurança física; b) usuários e senhas e; c)
comportamento dos respondentes.
Tratando de segurança física dois aspectos foram analisados: dispositivo contra queda no
fornecimento de energia elétrica e câmeras de segurança. Na pesquisa realizada 46% dos
respondentes afirmaram que todos os computadores do escritório possuem no-breaks contra
queda de energia. Outros 46% disseram que somente os computadores essenciais para o
trabalho possuem este equipamento. Apenas 8% afirmaram que nenhum computador do
escritório possui tal dispositivo. Questionou-se sobre a existência de câmeras de segurança,
observando-se que a grande maioria dos respondentes (91%), afirmou que o escritório em que
trabalham não possui câmeras de segurança. Observa-se que há preocupação quanto a queda
de abastecimento de energia elétrica, no entanto não há monitoramento por câmeras contra
outros aspectos relativos a segurança.
O segundo ponto analisado é relativo a usuários e senhas para acesso aos computadores.
Identificou-se que 62% dos respondentes possuem usuário próprio, 38% afirmaram que não
possuem. Perguntados referente a frequência que alterada a senha do usuário, considerando
apenas os 28 respondentes que possuem usuário próprio, nove (36%) disseram que nunca
alteram, 12 (48%) disseram que raramente alteram, três (12%) disseram que alteram algumas
vezes e somente um (4%) respondeu que quase sempre altera sua senha de usuário.
Questionou-se ainda sobre a exclusão do usuário do funcionário que rompe o vínculo
empregatício com a empresa, quando existe usuário próprio para acesso ao computador.
Observou-se um percentual de 61% que afirmaram que sim, há exclusão do usuário e 36%
disseram que não. Um questionário não continha resposta para esta questão.
Questionou-se sobre a alteração de senhas de acesso comum ou de redes quando há
rompimento de vínculo empregatício com algum funcionário. Os dados são apresentados na
tabela 03.
Alteração de senhas
Sim, as senhas são alteradas
Somente alguns senhas são alteradas
Não, não há alteração de senhas
Não possuímos senhas de acesso comum e redes
TOTAL
Fonte: Dados da Pesquisa (2015)
Tabela 03: Alteração de Senhas

Núm.
19
8
11
7
45

%
42%
18%
24%
16%
100%

Quanto aos aspectos de usuário e senhas, há uma tendência de cada trabalhador possuir
usuário próprio, onde ficam registrados logs de suas atividades, e quando saem da empresa,
em sua maioria, não se mantêm o usuário desse trabalhador. As senhas são alteradas com
pouca frequência para usuários próprios e 60% dos respondentes (42% para todas as senhas e
18% para algumas senhas) afirmaram alterar, ao menos, algumas senhas das redes ou acesso
comum no caso de desligamento de funcionários.
O terceiro ponto analisado é relativo as rotinas de trabalho e cuidados específicos quanto a
segurança. O primeiro item analisado é o acesso a diversos computadores por um

respondente. Constatou-se que em 44% dos casos (20 respondentes) o acesso é permitido a
qualquer computador, em 42% (19 respondentes), o acesso é restrito ao computador
designado e em 13% dos casos (6 respondentes) o acesso é permitido somente para algumas
pessoas.
Analisou-se o acesso a rede sem fio (wireless), dos escritórios que possuem, e observou-se os
dados conforme tabela 04.
Aspectos
Sim, somente para trabalho
Sim, posso conectar meu celular
Não sei responder
Qualquer pessoa dentro do alcance pode se conectar
TOTAL
Fonte: Dados da Pesquisa (2015)
Tabela 04: Acesso a rede sem fio

Núm
23
10
9
1
43

%
53%
23%
21%
2%
100%

Constata-se que em 23% dos casos é possível o acesso pelo aparelho celular ou outro
dispositivo remoto. O acesso por equipamentos que não estão sob controle da empresa e que
podem ser infectado por vírus ou ser invadidos por hacker pode reduzir a segurança da rede
da empresa.
Sobre os escritórios utilizarem softwares originais e de boa procedência, 93% dos
respondentes afirmaram que sim e somente 7% afirmaram que quase sempre utilizam.
As demais informações foram divididas em três categorias e são apresentados os dados na
tabela 05.

1
24
18

Frequência de
Respondentes
2
3
4
11
3
1
9
11
2

5
4
5

Total
43
45

Média das
respostas
1,8
2,3

9
6
10
3

8
10
7
1

7
11
6
3

7
6
5
6

13
12
16
27

44
45
44
40

3,2
3,2
3,2
4,3

6
8
6

10
2
4

11
3
5

5
11
5

13
21
23

45
45
43

3,2
3,8
3,8

4

1

5

4

30

44

4,3

Busca informações sobre segurança dos softwares
9
3
5
13
Realiza varreduras em mídias
3
5
7
7
Atualiza antivírus ou anti malwares
2
2
3
8
Verifica data e hora do computador
1
2
3
8
Verifica autenticidade e confiabilidade para
downloads
2
2
3
3
Fonte: Dados da Pesquisa (2015)
Tabela 05: Frequência de comportamento e cuidados

15
23
30
30

45
45
45
44

3,5
3,9
4,4
4,5

34

44

4,5

Software e
Hardware

Comportament
o

internet e redes

Categ.

Questão
Acessa a rede de internet pelo celular
Abre e-mail de contatos desconhecidos
Realiza varreduras em arquivos importados de
outros computadores
Adiciona remetente de e-mail
Verifica certificado SSL
Segue recomendações sobre acesso a sites
Pode acessar informações de relativas à funções
que não atua
Efetua backups
Supervisiona serviços de terceiros
Recebe recomendações sobre prestação de
informações

Os respondentes foram orientados a considerar o número 1 como não ocorrência, indicando-se
o termo “nunca” e o termo “sempre” para o número 5 indicando a ocorrência repetida para
todas as situações em que a questão se aplique. A partir da intensidade da ocorrência
calculou-se a média das respostas e dividiu-se as questões em três categorias de acordo com a
proximidade do assunto abordado, denominando-as de: a) internet e redes; b) comportamento
e; c) software e hardware.
Sobre Redes e Internet, observa-se que poucos respondentes conectam seus aparelhos de
celulares na rede do escritório. Quando trata-se de-mails a média de respostas para relativos a
frequencia com que abre e-mails de desconhecidos é de 2,3, porém quanto adicionar os
remetentes desse e-mail a média de respostas é de 3,2. Portanto existe uma preocupação por
parte dos profissionais em saber a procedência de e-mails enviados para eles. As questões
sobre varreduras de mídias e verificação de certificado SSL são realizados com frequencia
média de 3,2, demonstrando que estes itens não possuem uma atenção especial. A média de
seguir recomendações sobre acesso a sites é 4,3, tendo uma preocupação alta.
Para o segundo grupo de questões vale ressaltar a frequência da realização de backups e
supervisão de terceiros que prestam serviços na empresa, ambos com média de 3,8. Como
ocorrido no grupo anterior de questões as médias mantiveram-se baixas, exceto pelas
recomendações sobre prestação de informações com média de 4,3.
O último grupo de questões são os que tiveram as maiores médias. Este grupo trata de
preocupações com o bom funcionamento dos hardwares e softwares. Um ponto relevante, é a
busca pela autenticidade e confiabilidade por parte dos respondentes na hora de efetuar um
download de softwares que vão estar instalados em seu microcomputador
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Continuidade do negócio é, conforme entendimento da ISO/IEC 27002, um dos principais
objetivos da Segurança da Informação, sendo que a mesma é um dos princípios da
contabilidade. Dessa forma temos que considerar para a continuidade dos negócios decisões
acertadas, que para tal devem ser tomadas com base em informações precisas.
Tratando-se de segurança física, constatou-se que quase a totalidade (92%) dos respondentes
afirmara que os computadores posuem nobreaks, contudo em 91% não há cameras de
segurança, demonstrando que existe uma preocupação com a segurança para procedimentos
operacionais de trabalho, no entanto, sem preocupação com relação a furtos.
Fator relevante destacado no aspecto usuários e senhas é o fato da pouca frequência com que
as senhas são alteradas, expondo as informações caso ocorra ataque de hackers.
Quanto ao aspecto de comportamento dos respondentes considerou-se como ponto relevante
da pesquisa é sobre a busca de maiores informações sobre os softwares utilizados, é
importante ressaltar que dos 46 respondentes, 41 são funcionários dos escritórios, os mesmos
geralmente não são responsáveis pela compra dos softwares utilizados no dia-a-dia, mesmo
assim 32% dos respondentes disseram que sempre buscam obter mais informações sobre as
garantias de segurança oferecidas pelos softwares que utilizam, outros 29% disseram que
quase sempre buscam obter tais informações, e somente 20 % dos disseram que nunca buscam
obter maiores informações sobre os softwares utilizados.
O objetivo da presente pesquisa era conhecer quais são as principais preocupações do
profissional contábil, frente a segurança da informação, verificando que há grande
preocupação é referente a possuir softwares e hardwares de boa procedência e qualidade, o
mesmo objetivo ficou demonstrado no decorrer do presente artigo
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