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Resumo

Nos últimos anos a internet se tornou essencial para a sociedade, e tudo isso se deu
graças aos avanços tecnológicos e também pelo uso de smartphones que
possibilitam facilidade de comunicação entre pessoas. Esses equipamentos além de
nos ajudar em nossas atividades diárias, também são a porta para entrada de
diversos riscos e ameaças para nossos dados. No entanto, a sociedade atual não
está devidamente preocupada com os riscos e nem ciente da importância da
segurança da informação. Para atingir nosso proposito de alertar os usuários sobre
riscos e ameaças, foi realizada uma pesquisa baseada em dois artigos que estão
relacionados ao tema, que assim, nos permitiu desenvolver nosso questionário
sobre o comportamento dos usuários e segurança dos smartphones, visando coletar
dados para compreender os riscos desconhecidos pelos usuários. Dessa forma,
assim possibilitando o acesso à informação de métodos de segurança que podem
beneficiar usuários a diminuir perigos e riscos relacionados à privacidade de seus
dados.

Palavras-chave: Segurança da informação. Dispositivos Móveis. Comportamento
do usuário. Smartphones
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Abstract

In recent years the Internet has become essential to society, and all this has
happened thanks to technological advances and also the use of smartphones that
enable easy communication between people. These devices not only help us in our
daily activities, but are also the gateway to various risks and threats to our data.
However, today's society is not properly concerned with the risks and the importance
of information security. To achieve our purpose of alerting users about risks and
threats, a survey was conducted based on two articles related to the subject, which
allowed us to develop our questionnaire on the behavior of users and security of
smartphones, aiming to collect data to understand the risks unknown to users. In this
way, we were able to access information on security methods that can benefit users
by reducing the dangers and risks related to the privacy of their data.

Keywords: Information security. Mobile Devices. User behavior. Smartphones
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1 Introdução
Nos últimos anos foi presenciada a evolução das TICs (Tecnologias de Informação e
Comunicação) que nos proporcionaram acesso à internet e os smartphones,
recursos extremamente importantes para o nosso dia a dia (INFOESCOLA, 2020).
Segundo Eisenstein (2014), nos últimos cinco anos, a tecnologia foi se
popularizando, hoje em dia, está acessível de qualquer smartphone para qualquer
pessoa. Antes, os telefones celulares tinham o objetivo básico de somente realizar a
comunicação por voz de forma bidirecional que, com o passar dos anos, a
informação passou a percorrer de forma instantânea por diversas pessoas ao
mesmo tempo.
A era do smartphone ganhou destaque após a apresentação do primeiro
Iphone em 2007, criado pela fabricante Apple. Este smartphone fez grande
revolução no mercado tecnológico apresentando recursos diferentes das demais
fabricantes, onde a experiência era baseada em toques diretamente na tela multitouch, permitindo realizar movimentos de pinças com os dedos. Este dispositivo
também mudou o conceito de loja de aplicativos, sendo um dos motivos que o
popularizou na época (RANKMYAPP, 2019).
Desde então, a evolução da tecnologia e do mercado de smartphones
acelerou, tornando estes aparelhos artigos de alto desempenho, com modelos,
preços competitivos e fabricantes diferentes em todo o mundo. Hoje é possível
encontrar diversos recursos multitarefas que facilitam a nossa vida, assim atendendo
a necessidade do usuário, seja para utilização de acesso a redes sociais, estudo,
trabalho, navegação à internet, compras e jogos on-line (TROCAFONE, 2014).
Com o surgimento do grande mercado de smartphones, as tendências foram
aumentando e diversificando para obter o interesse do consumidor. Há diversos
fatores que podem levar a opinião diversa na escolha do dispositivo, seja uma
simples característica do hardware e software, ou até mesmo o preço (BLOG DO
MOREIRA, 2019).
Segundo FGV (2018), existe mais de 230 milhões de smartphones
inteligentes em uso no Brasil onde, em média são vendidos quatro celulares por uma
TV. Dados mais recentes do instituto FGV indicam que cerca de 70% dos aparelhos
são usados para conexão com a internet em nosso país (FGV, 2019).
De acordo com Guedes (2015), entende-se que este recurso criou a
sensação de aproximar pessoas distantes e distanciar as próximas. Percebe-se que
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o smartphone é um dispositivo benéfico, mas sua má utilização junto à mudança de
comportamento pode conduzir uma série de fatores de riscos e ameaças digitais
para a sociedade.
É importante ressaltar que as ameaças podem ser representadas por
métodos e mecanismos que modifiquem alguma de informação, não sendo possível
afirmar que os dispositivos estão livres delas.
Segundo Magrani (2018), tudo que é conectado é vulnerável, confirmando
que as ameaças são reais e que as pessoas devem se atentar a questões de
segurança. No entanto, o problema está em detectar as ameaças, já que as maiorias
dos invasores trabalham invisíveis, impossibilitando identificar quem são os
indivíduos e como estão nos atacando.
Grandes partes das ameaças aos dispositivos podem estar relacionadas ao
grande crescimento do número de usuários, a utilização de aplicativos modificados e
não oficiais, ou, ações realizadas pelos usuários em um acesso indevido causado
pela falta de conhecimento sobre segurança. Onde a ausência de conhecimento
sobre segurança pode facilitar que invasores tenham acesso a seus dispositivos e
informações.
As ações maliciosas praticadas pelos invasores visam coletar os dados dos
usuários de forma silenciosa, onde o criminoso pode realizar ações fisicamente ou
remotamente para obter acesso aos dispositivos, sem dificultar a usabilidade do
aparelho para o usuário, que continua funcionando normalmente (SYNNEX
WESTCON, 2018).
Segundo o TechTudo (2020), os criminosos introduzem os aplicativos nas
lojas oficiais dos smartphones passando a descrição que cumprem as suas
funcionalidades, mas que por trás podem possuir componentes maliciosos entre
suas publicidades e funções. Alguns utilizam a técnica de phishing para enganar as
pessoas com falsas informações com objetivo de conseguir detalhes e dados
pessoais do usuário.
É possível que esses aplicativos maliciosos possam ter acesso aos recursos
importantes do smartphone, ou seja, acesso ao gerenciador de arquivos, senhas,
conversas pessoais, históricos de navegação, acesso a câmera, microfone e
geolocalização do smartphone. Esse tipo de ataque pode ser efetuado após
permissões de acesso no momento que o usuário realiza a instalação do aplicativo.
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A população, ou comumente falando o próprio usuário deve criar o bom
hábito ao utilizar seus aparelhos a partir de práticas e métodos eficazes contra a
invasão do seu smartphone, visando combater terríveis problemas de risco a sua
privacidade.

1.1 Justificativa
A escolha deste tema foi tomada devido à observação do mundo atual, onde as
pessoas estão criando maus hábitos e costumes ligados ao meio digital, a partir da
ideia de apresentar uma pesquisa exploratória relacionada aos benefícios do uso de
smartphones e os riscos que a sociedade moderna desconhece sobre a utilização
deles. O que acaba deixando de lado um dos pilares importantes da tecnologia, a
segurança.
De acordo com a Compugraf (2019), a agitação das pessoas acaba atraindo a
atenção de hackers, tornando os usuários dos smartphones um alvo em potencial de
ameaças e vulnerabilidades, criando espaço e a necessidade de metodologias e
práticas que possibilitem a segurança da informação.
Sendo de interesse geral demonstrar as categorias de ameaças, assim
possibilitando o acesso a métodos que podem ser utilizados pelos usuários para
diminuir os riscos a seus dados.

1.2 Hipóteses


A instalação de aplicativos alternativos, modificados e não oficiais pode
facilitar o roubo de dados dos usuários.

1.3 Objetivos
Em consideração aos dados citados, esta pesquisa tem objetivo apresentar a
importância da segurança da informação relacionado ao comportamento do usuário
de smartphone, assim possibilitando o acesso à (conhecimento) métodos de
confiança que possam ser usados para mudar condutas de usuários que não estão
preocupados com as ameaças.
Para alcançar nosso propósito foi definido os seguintes objetivos específicos:


Apresentar os conceitos de segurança da informação, ameaças aos
smartphones e trabalhos ligados ao tema proposto;
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Relacionar trabalhos e resultados obtidos por outras fontes;



Analisar resultados e discussões sobre o questionário elaborado para a
avaliação de comportamento de usuários de smartphones;



Esclarecer procedimentos de segurança digital com intenção de informar e
orientar a sociedade.

2 Metodologia
Considerando o objetivo principal desta pesquisa o tema como a utilização de
smartphones pode ser um risco para a sociedade, foi utilizado o método de estudo e
estratégia baseado no modo qualitativo e exploratório de pesquisa, demonstrando
dados e procedimentos importantes que possam nos ajudar a construir o universo
de estudo ao tema abordado. O instrumento de estudo selecionado para esta
pesquisa é o questionário on-line, que esteve disponível para resposta de
10/05/2020

até

17/05/2020

na

ferramenta

Google

Forms

(https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/); os dados desta pesquisa foram
obtidos por respostas de usuários de smartphones de diferentes estados do país,
onde foi destinado uma mensagem convidativa a amigos, familiares, conhecidos e
desconhecidos através das redes sociais Facebook, Instagram e Whatsapp para
solicitar a colaboração com nossa pesquisa. Este questionário tem sua base
formada no comportamento individual de cada um dos respondentes a respeito do
uso de smartphones e riscos associados a segurança da informação.
Conforme o Anexo A, o questionário apresenta duas seções de questões,
dividido em Seção A e Seção B. Sendo que a Seção A, visa identificar as
características dos usuários de smartphones. Foram solicitadas informações como
E-mail, Nome, Gênero e Faixa Etária para filtragem de informações. Dados pessoais
como “E-mail” e “Nome” não serão apresentados, pois foram solicitados para
identificar as pessoas e envio de cartão de resposta aos respondentes. Devido à
politicas de segurança estes dados só estão apenas disponíveis para consulta
através do documento oficial das respostas. Em seguida a Seção B, foi utilizada
como filtro para identificar o perfil de ações destes usuários relacionados à
problemática de riscos e a segurança de dados do seu próprio smartphone. A Seção
B apresenta o conjunto de 12 perguntas; com o intuito de fazer o individuo realizar a
observação atenta das questões antes de respondê-las, possibilitando a escolha de
qual a opção melhor caracteriza a suas opiniões.
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2.1 Organização da pesquisa
A estrutura deste artigo está apresentada conforme a divisão de seis seções,
começando pela Seção 1 e finalizando na Seção 6.
A primeira Seção apresenta a parte introdutória do artigo onde abordará
resumidamente questões relacionadas ao tema.
A segunda Seção mostra a metodologia utilizada na pesquisa.
A terceira Seção apresenta o referencial teórico deste artigo, contendo o
resumo de discussões realizadas sobre segurança da informação, smartphones,
suas ameaças e direitos, para dar embasamento ao artigo e melhor compreensão.
A quarta Seção apresenta os trabalhos de outros autores com base no tema
relacionado, demonstrando a importância da pesquisa.
A quinta Seção, apresenta informações sobre o questionário elaborado,
contendo os

dados característicos

dos respondentes

e

análise

sobre

o

comportamento dos usuários de smartphones em relação à segurança da
informação.
A sexta Seção, apresenta a conclusão referente à pesquisa.

3 Referencial teórico
Essa seção tem objetivo de apresentar o embasamento teórico a respeito de como a
utilização de smartphones pode ser um risco para a sociedade; apresentando os
conceitos de segurança da informação, vulnerabilidades dos smartphones e
comportamento dos usuários.
3.1 Segurança
Numa sociedade em constante mudança, organizações e usuários necessitam de
informação disponível para o desenvolvimento de atividades de forma eficaz.
Garantir a segurança da informação é um fator fundamental para sustentar a
continuidade e sucesso (MANUEL e FILIPE, 2016).
Ainda segundo Manuel e Filipe (2016), os dados ou informação representam
o recurso mais precioso para usuários e organizações. É compreendido que para
que exista a segurança, as pessoas e organizações devem agir de modo mais
consciente, cumprir normas, adotar políticas e comportamentos que não as
comprometam.

14

De acordo com Medium (2018), para a busca de proteção existem três pilares
básicos com o proposito de preservar critérios da segurança de informação,
representados pela tríade CIA (do inglês Confidentiality, Integrity and Availability ou
Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade).


Confidencialidade: Limita o acesso da informação apenas para as pessoas a
qual são permitidas pelo proprietário dos dados, ou seja, disponibilizada
apenas para indivíduos autorizados.



Integridade: Garantia de que a informação seja integra, ou seja, garante que
os dados não sejam alterados e chegue ao seu destino, sendo de grande
importância para que pessoas não autorizadas possam fazer qualquer
alteração.



Disponibilidade: Onde toda a informação possa estar disponível sempre para
uso de forma que esteja autorizado pelo proprietário.
Figura 1 a seguir representa a tríade CIA:
Figura 1 – Princípios básicos da segurança da informação

Fonte: Medium (2018)

Segundo Tanenbaum e Wetherall (2011), é necessário se preocupar em
garantir que pessoas sejam impedidas de realizar ações secretamente para fins
maliciosos, afirmando que partes dos problemas relacionados à segurança são
causadas por descuidos, interferências propositais ou pessoas mal-intencionadas
(cap.8, p.479-480, 2011).
Para tornar um ambiente seguro é necessário lidar com adversários
inteligentes, envolvendo muito mais que manter dados seguros dos erros de
algoritmos, deve-se assegurar a atenção de certos invasores. (TANENBAUM e
WETHERALL, Cap.8, p.479, 2011).
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A tabela 1 apresenta exemplos de invasores citados anteriormente:
Tabela 1 – Pessoas que podem causar problemas de segurança e os motivos para fazê-lo

Fonte: Tanenbaum e Wetherall (2011)

3.2 Usuários
O usuário pode ser definido como uma pessoa que usa um sistema ou dispositivo
sem ter o conhecimento técnico completo para compreender totalmente o recurso.
(BLOG DO SISTEMA, 2017).
Relacionado à smartphones é possível que existam diferentes perfis de
usuários associados ao nível comportamental e de conhecimento, por exemplo:


Usuário

básico:

Utilizam

o

smartphone

para

recursos

comuns

de

comunicação, desconhecem grande parte da capacidade do seu dispositivo.


Usuário Intermediário: Utiliza o smartphone para diversos recursos e serviços,
conhecendo parte da capacidade de interação do seu dispositivo.



Usuário Avançado: Geralmente também utilizam diversos recursos e serviços,
porém contem um bom conhecimento tecnológico e utiliza grande parte da
capacidade de interação do seu dispositivo.

3.3 Smartphones
Os smartphones são a evolução dos celulares, sendo equipamentos
tecnológicos de extrema importância para a comunicação, dispositivos esses que
não se restringem a apenas funções de envio de voz ou dados, mas que tornam
acessíveis execuções de ações multitarefa que exigem grande capacidade de
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memória e processamento de recursos (ARAUJO, 2009). De acordo com os diversos
recursos integrados nos smartphones como câmera, acesso a internet, GPS e ente
outros, as fabricantes disponibilizam diferentes aparelhos no mercado, possibilitando
os consumidores a livre escolha na hora da compra. Com a grande evolução em tão
pouco tempo, muitos especialistas se perguntam quais serão os próximos inventos e
recursos que estes dispositivos poderão apresentar (RANKMYAPP, 2019).
3.4 Ameaças e direitos
Mesmo os smartphones nos trazendo grandes benefícios também nos apresentam a
sérios perigos, pois existem diferentes classificações de riscos que envolvem a
segurança do usuário e dos dispositivos (Compugraf, 2019), como exemplo:


Vulnerabilidade: é a condição onde o hardware ou software pode dispor da
perda de confidencialidade, disponibilidade ou integridade das informações
(Moritz, 2017).



Ameaça: é tudo aquilo que tem potencial para causar danos aos dispositivos
(invasão, indisponibilidade de serviços, etc.). A ameaça pode ser vista como
um risco, podendo ser uma pessoa, dispositivo defeituoso ou eventos que
possibilitem o acesso à vulnerabilidade do sistema (Moritz, 2017).



Ataque: é a concretização do ato, ou de uma ameaça. Definido por realização
de uma ameaça a vulnerabilidade.
De acordo com a empresa AVG (2011), foi apontado que um terço dos

usuários não está ciente sobre as ameaças e não questionam se há confiabilidade
em sua navegação, aplicação ou rede. Existem vários métodos maliciosos e
vulnerabilidades existentes com o objetivo de obter informação de smartphones e
usuários, contendo relações ao modo de comportamento e utilização dos
dispositivos, outros aos meios e ferramentas que os invasores conseguem
manipular.
Segundo Assolini (2019), as técnicas possíveis das quais criminosos usam
para obter dados dos usuários estão associadas à forma de engenharia social
(intenção é manipular o usuário), ou utilizando softwares maliciosos. Essas técnicas
podem estar relacionadas aos meios de acesso físico ou remoto.
Ainda de acordo com Assolini (2019), o mesmo ressalta que:
Acesso físico: com o celular em mãos, um atacante pode obter as
informações que quiser ou então instalar programas maliciosos no telefone
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sem que o dono saiba, possibilitando acesso remoto aos dados, gravação e
conversa.
Ataque remoto: à distância, o atacante se aproveita de alguma orientação
do usuário ou vulnerabilidade em programas ou sistemas do celular e pode,
assim como no caso do acesso físico, instalar algo para conseguir acesso
aos dados do telefone.

Essas técnicas são bastante conhecidas e associadas aos aplicativos espiões
que são instalados de forma invasiva e oculta nos dispositivos dos alvos. Esse
serviço possibilita acesso total de informações, localizações, recursos como câmera
e microfone do dispositivo para o indivíduo mal-intencionado que está monitorando
em tempo real. De acordo com artigo publicado no portal de notícias G1 (2020), a
invasão a privacidade é considerado um crime virtual.
Para as entidades governamentais em todo o mundo é existente o desafio de
aplicação de políticas públicas para abordar questões de crimes cibernéticos. No
Brasil já existem algumas leis relacionadas a ameaças virtuais como a Lei nº 12.965,
de 23 de abril de 2014 (Lei Marco Civil da Internet, Brasil, 2014) que define
precipícios e garantias relacionados ao uso de internet e a Lei nº 12.737, de 30 de
novembro de 2012 (Lei Carolina Dieckmann, Brasil, 2012), relacionada à invasão de
privacidade que estão não somente com finalidade de conter condutas, mas também
para mostrar os direitos e deveres da sociedade. Com essas leis a legislação deu
um passo à frente apresentando avanços importantes para dar aos usuários maior
sensação de segurança na internet (FECOMERCIO, 2014).
Outro ponto importante está sendo moldado para o ano de 2020, que é Lei nº
3.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados, Brasil, 2018), que
tem o objetivo de instituir um marco regulatório transparente sobre o uso e proteção
de dados pessoais e sensíveis (on-line ou off-line) pelas empresas em todo o Brasil.
Esta determinação instaura a importância da criação de regras de como devem
coletar, armazenar, compartilhar as informações destes usuários e favorecendo as
pessoas a ter maior controle sobre todo o processamento de seus dados (SYNNEX
WESTCON, 2019).
Com os dados citados anteriormente percebe-se que há uma grande
preocupação em torno às ameaças envolvidas no meio digital, apresentando clara
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oportunidade de trabalhar conjunto à sociedade a busca de mudança de
comportamento dos usuários.
4 Trabalhos relacionados
No processo de desenvolvimento e construção deste artigo, surgiram algumas
dificuldades para obter muitas e diferentes referências que pudessem ajudar a
pesquisa. Nessa seção serão apresentados dois trabalhos encontrados e que
possibilitaram um grande acervo de conhecimento relacionado ao tema de
segurança da informação, dispositivos e comportamento dos usuários, usados como
parâmetro para dar importância a nossa pesquisa.
4.1 A Segurança dos Sistemas de Informação e o Comportamento dos
Usuários (MANUEL e FILIPE, 2016).
Neste estudo foi realizada pesquisa exploratória qualitativa com o objetivo de
analisar a medida dos comportamentos e as atitudes dos usuários de organizações
com sistemas de informação que constituem um risco ou uma proteção para a
segurança destes sistemas.
Para que os autores pudessem alcançar seu objetivo foi primeiramente
realizada uma revisão bibliográfica baseada em fontes secundárias, que os permitiu
desenvolver o questionário para coleta de dados on-line, onde foram recolhidas
respostas de 780 indivíduos, com tratamento simples de análise, frequência e
médias.
Na primeira parte desta pesquisa foram apresentadas as características de
perfil dos 780 indivíduos que compõem o estudo, e que desenvolvem a sua atividade
profissional nas organizações como recurso o computador.
A Figura 2 é composta por dados característicos dos indivíduos do questionário
elaborado pelos autores:
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Figura 2 – Características dos indivíduos

Fonte: Manuel e Filipe (2016)

Na segunda parte da pesquisa foi realizada a análise dos resultados do
questionário on-line, onde não identificado à quantidade exata de perguntas
realizadas pelos autores, porem serão citados quatro das questões que nos dão um
parâmetro

bastante

importante

sobre

o

comportamento

destes indivíduos

anteriormente citados em relação da segurança de informação em suas
organizações de trabalho.
Referente a uma pergunta sobre autenticação e construção de senha, a
75,3% dos indivíduos responderam que não tinham nenhuma dificuldade em
memorizar as senhas, representando estes comportamentos de acordo com o
recomendado. No entanto, 41,9% utiliza a mesma senha para aceder aos diversos
programas, e só metade usa números, letras e caracteres especiais na construção
da senha (Manuel e Filipe, 2016).
A seguir é apresentada a Figura 3 com os dados:
Figura 3 – Respostas ao procedimento de construção das senhas

Fonte: Manuel e Filipe (2016)
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De acordo Manuel e Filipe (2016), em relação a atualizações de segurança,
75% dos respondentes do questionário discordam que as atualizações de segurança
do sistema não são importantes. A seguir é apresentada a Figura 4 correspondente
a média de resposta desta questão:
Figura 4 – Respostas ao procedimento atualizações de segurança

Fonte: Manuel e Filipe (2016)

Segundo Manuel e Filipe (2016), 49,9% dos indivíduos indicam que os
colegas de trabalho não utilizam software e sites de compartilhamento de arquivos,
indicando um resultado preocupante devido ao risco que softwares ilegais podem
proporcionar apara a segurança dos sistemas de informação da organização.
A Figura 5 representa os dados desta questão:
Figura 5 – Respostas ao procedimento de não utilização de software ilegal

Fonte: Manuel e Filipe (2016)

Ainda de acordo a pesquisa a maioria dos indivíduos reconhece a importância
da organização apresentar através de um documento escrito as políticas de
segurança, o que nos representa a ideia de que novas fontes e referências à
segurança da informação fazem diferença no combate contra os riscos para a
sociedade.
A figura 6 representa os dados desta questão:
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Figura 6 – Valor médio das respostas às questões relacionadas com as consequências dos atos

Fonte: Manuel e Filipe (2016)

Segundo Manuel e Filipe (2016), a principal conclusão do estudo revela que
os usuários, de uma forma geral, constituem uma proteção para a segurança dos
sistemas de informação nas organizações, e demonstram que os usuários estão
cientes das consequências nefastas que diversos riscos podem causar nos sistemas
de informação da organização que participam.

4.2 Estudo do Uso de Dispositivos Móveis Pessoais em Ambiente Corporativo
no Âmbito da Segurança da Informação (MORITZ, 2017).
Neste estudo foi executada pesquisa exploratória qualitativa com a finalidade de
observar o comportamento dos funcionários relativo ao uso de dispositivos moveis
no ambiente corporativo e a prática de políticas internas nas empresas referente a
segurança da informação.
Para que o autor desta pesquisa pudesse alcançar o seu objetivo foi a
realizado um questionário com quatro questões destinadas aos respondentes de
uma empresa não citada. De forma proposital não foi citado no questionário o termo
segurança ou segurança da informação, para extrair elementos sobre o uso dos
dispositivos no contexto de ambiente corporativo, sem associar a vulnerabilidades
ou ameaças.
De acordo com Moritz (2017), na primeira questão desta pesquisa coletaram
os dados dos 66 funcionários que fazem uso de dispositivos móveis em um
ambiente corporativo não citado. A Figura 7 é composta pelo percentual dos
funcionários que usam o seu dispositivo móvel dentro da organização a qual
trabalham:
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Figura 7 – Você utiliza dispositivos móveis pessoais para acessar informações dentro do ambiente da
empresa?

Fonte: Moritz (2017)

Segundo Moritz (2017), a segunda questão da pesquisa teve como objetivo
saber se as empresas executam políticas internas referentes ao uso dos dispositivos
moveis no ambiente corporativo, foi possível verificar que mais da metade dos
funcionários dessas empresas informam que a empresa a qual trabalham não possui
política interna a respeito do uso do aparelho no ambiente corporativo.
De acordo com os dados dos que não sabiam informar, foi criada uma
hipótese que a causa seria a falta de priorização do assunto por parte das
corporações, havendo ausência de eventos e/ou informação que gerasse
preocupação em relação à segurança da informação no aspecto dos dispositivos
móveis dentro das corporações.
A Figura 8 representa a porcentagem desta questão:
Figura 8 – A empresa onde você trabalha possui algum tipo de política interna a respeito do uso de
dispositivos móveis pessoais no ambiente corporativo?

Fonte: Moritz (2017)
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De acordo com Moritz (2017), a terceira questão teve como objetivo saber as
permissões de uso de smartphones na empresa.
Na Figura 9 está o percentual de controle que as empresas fazem com os
seus funcionários:
Figura 9 – Caso sua empresa possua política interna a respeito deste assunto, o uso de dispositivos
móveis pessoais no ambiente da empresa, de acordo com esta política, é:

Fonte: Moritz (2017)

Conforme Moritz (2017), a quarta questão foi aberta e opcional onde as
pessoas puderam contribuir com as suas opiniões e foi possível verificar que o uso
dos dispositivos no ambiente corporativo ocasionam opiniões diferentes dos
funcionários. Enquanto algumas respostas estão associadas a preocupações com a
questão da produtividade e da segurança da informação, outras atribuem maior
importância à liberdade do funcionário e à sua satisfação no ambiente de trabalho.
Segundo Moritz (2017), a conclusão de sua pesquisa aponta que os
funcionários fazem uso abundante dos dispositivos móveis dentro das corporações.
Assim empresas não praticam políticas internas referentes ao uso dos dispositivos,
de modo que a proibição poderia afetar o relacionamento dos colaboradores e suas
hierarquias. Uma alternativa viável seria aproveitar o potencial destes equipamentos
e do engajamento do colaborador através da criação de políticas que estimulem o
uso consciente dos dispositivos móveis pessoais, sem renunciar níveis de
segurança. O autor também revela que muitas empresas só empregam as políticas
quando tem problemas com a segurança da informação, sendo que a importância da
existência das políticas e informativos internos reduziria as ameaças e riscos
associados à segurança, exposição de dados e comportamento dos colaboradores.
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5 Questionário de avaliação
Conforme o Anexo A, o questionário obteve um total de 362 respostas válidas,
resultando dados importantes para a pesquisa, já que todos os indivíduos deste
estudo utiliza seu smartphone como recurso para desenvolver suas atividades
diárias. Ao finalizar o questionário os respondentes receberam uma cópia de suas
respostas via e-mail, viabilizando o questionamento do seu próprio comportamento e
sobre os riscos relacionados à segurança de seu smartphone.

5.1 Características dos Usuários
De acordo a Seção A, foram solicitados os dados de identificação individual para a
coleta das características dos respondentes, os dados serão apresentados através
de porcentagem, total das respostas e figuras gráficas.
Segundo a análise obtida nas 362 respostas válidas, a maioria dos
respondentes (64,1%) representa o gênero feminino com o total de 232 respostas,
seguido de 129 respondentes (35,6%) que representam o gênero masculino,
enquanto o gênero Trans representa apenas 1 respondente (0,3%) contabilizado
neste questionário.
Na Figura 10 se encontra o gráfico baseado nos dados citados anteriormente:
Figura 10 – Gênero dos respondentes

Fonte: Elaboração dos autores (2020)
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Figura 11 – Faixa etária dos respondentes

Fonte: Elaboração dos autores (2020)

Segundo os dados apresentados na Figura 11, 50,6% dos respondentes
representam o grupo de idade de “18 a 24 anos” com 183 respostas, 31,5%
representam o grupo de “25 a 35 anos” com 114 respostas, 12,2% representam o
grupo de “36 a 50 anos” com 44 respostas, 4,1% representam o grupo de até “17
anos” com 15 respostas e 1,7% representam o grupo “a partir de 51 anos” com 6
respostas contabilizadas neste questionário.

Conforme análise dos dados, o perfil com maior índice de respondentes deste
questionário está composto pelo grupo de gênero feminino com a faixa etária entre
18 a 24 anos, totalizando 133 respostas.
5.2 Análise dos Resultados
A Seção B representa a análise dos resultados obtidos a partir do questionário
elaborado. Neste questionário foram criadas 12 perguntas (10 múltipla escolha e 2
de marcação) com o objetivo de coletar dados a respeito de conhecimento sobre
segurança da informação, comportamento e utilização de smartphones.
Analisando a questão número 1, demonstrada na Figura 12, observa-se que a
maioria dos respondentes (84%) possui um único dispositivo smartphone, seguido
dos respondentes (13,8%) que possuem dois e finalizando com os respondentes
(2,2%) que possuem três ou mais dispositivos. É possível que a quantidade de
smartphones possuídos possa estar relacionada ao comportamento devido à busca
de diferentes dispositivos e grande utilização de diversos recursos, pois os usuários
estão sempre se atualizando conforme as novas tecnologias e o andamento
mercado.
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Figura 12 – Referente à quantidade de smartphones que os respondentes possuem.

Fonte: Elaboração dos autores (2020)

De acordo com os dados apresentados na Figura 13, a questão 2 da continuidade
aos fatos da questão 1, apresentando as finalidades dos smartphones de acordo
com as respostas dos usuários.
Figura 13 – Referente à finalidade dos smartphones conforme uso dos respondentes

Fonte: Elaboração dos autores (2020)

Segundo a questão número 3, observa-se um resultado positivo onde maioria
dos respondentes informa que utilizam um ou mais métodos de autenticação para
bloqueio de seu smartphone. No entanto, as respostas negativas ainda representam
preocupação, pois as autenticações servem para segurar que o dono do dispositivo
não corra riscos físicos ou remotos, possibilitando a invasores o acesso de seus
arquivos, dados, histórico de navegação, localização, entre outros. De acordo com o
portal de notícias G1 (2020) o usuário nunca deve revelar sua senha nem as
pessoas de sua própria confiança, reforçando cada vez mais a ideia de que
segurança é necessária.
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As respostas da questão 3 está apresentada no gráfico correspondente a
Figura 14:
Figura 14 – Tipos de autenticação utilizados pelos respondentes

Fonte: Elaboração dos autores (2020)

Ainda sobre segurança, a questão número 4, apresentada na Figura 15,
mostra o embate entre os respondentes que nunca mudam suas senhas contra os
que só realizam a troca de suas senhas de acordo com solicitação da plataforma.
Essa questão apresenta que a maioria dos respondentes pode estar vulnerável,
indicativo relacionado à comodidade com suas respectivas senhas, muitas vezes os
usuários não alteram devida memorização de informações fáceis ou casos de
senhas iguais para uso em diferentes plataformas.
Figura 15 – Respostas sobre média de mudança de senha pessoal

Fonte: Elaboração dos autores (2020)

Conforme a questão número 5, demonstrada na Figura 16, a maioria dos
respondentes do questionário afirmaram não utilizar ou contratar serviços de
segurança para seus dispositivos. De acordo com dados de uma pesquisa da
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Kapersky Labs (2020), os usuários do Android são os que mais devem se preocupar
com os riscos, pois 99% dos malwares existentes foram criados para a plataforma
do Google por causa do código aberto, enquanto a Apple exige um rigoroso
tratamento de licença para desenvolvimento de novos aplicativos. No entanto, não
podendo afirmar que os usuários de iOS estão totalmente seguros.
Figura 16 – Respostas sobre serviços de segurança

Fonte: Elaboração dos autores (2020)

De acordo com análise na questão número 6, da Figura 17, foi possível
identificar que maior percentual (88,1%) de respondentes compartilham informações
de

localização

através

de

algum

dispositivo

ou

serviço,

porém

este

compartilhamento pode ter um ponto positivo quanto a um negativo. O ponto positivo
é que a localização pode ser utilizada por alguns serviços para mapear e coletar
informações de áreas que passaram por problemas naturais, áreas de alto risco de
perigo e até mesmo para acesso á mobilidade das pessoas. O ponto negativo está
por volta de serviços que não necessitam deste recurso ativo, onde empresas
coletam os dados dos usuários com o intuito de identificar os comportamentos e
lugares que eles frequentam, outro fato pelo acesso destes dados a terceiros ou
pessoas mal intencionadas que possam coletar a localização em tempo real
trazendo riscos físicos aos usuários (TREINA WEB, 2019).
Figura 17 – Respostas sobre compartilhamento de localização

Fonte: Elaboração dos autores (2020)
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Segundo a questão número 7, apresentada na Figura 18, 32,9% dos
respondentes ainda realizam a instalação de aplicativos alternativos, modificados ou
desconhecidos. Isso pode estar ligado a alguma forma que os usuários se
beneficiam destes aplicativos, por outro lado a não verificação de fontes seguras e
detalhes podem custar caro para a segurança do usuário.
Figura 18 – Respostas sobre instalação de aplicativos ilegais

Fonte: Elaboração dos autores (2020)

De acordo com questão número 8, representada na Figura 19, uma parcela
dos respondentes (33,1%) suspeitou de alguma invasão em sua privacidade, sendo
que a maioria dos respondentes (66,9) nunca suspeitou. Isso nos trouxe
preocupação para compreender o comportamento destes usuários relacionados às
questões anteriores sobre métodos de segurança utilizados. Utilizando os filtros em
conjunto das questões anteriores, foi identificado que 136 dos respondentes da
questão número 8 estão conectados a respostas onde não utilizam antivírus, nunca
trocam suas senhas ou somente quando solicitado pela plataforma, indicando um
alto índice de vulnerabilidade a invasão de privacidade.
Figura 19 – Respostas sobre percepção de invasão de privacidade

Fonte: Elaboração dos autores (2020)
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Segundo a questão número 9, apresentada na Figura 20, observa-se que a
maioria dos respondentes não
termos/condições de

uso

tem o

hábito de

dos aplicativos.

Este

realizar

a leitura

comportamento

pode

dos
ser

comprometedor, pois os termos apresentam dados importantes sobre as permissões
como aquele aplicativo ou serviço se comportam no dispositivo, podendo levar
dados e vantagens aos desenvolvedores do serviço. Por exemplo, as coletas de
palavras chave utilizadas pelos usuários dentro de alguns aplicativos e que depois
retornam como anúncios direcionados aos mesmos (TREINA WEB, 2019).
Figura 20 – Respostas referentes ao comportamento do usuário, termos e condições de uso

Fonte: Elaboração dos autores (2020)

De acordo com a questão 10, apresentada na Figura 21, a análise dos
resultados mostra que grande parcela dos respondentes sempre ou às vezes se
conectam ambientes públicos de rede sem fio. Fato este que indica que estes
usuários desconhecem os perigos causados por redes supostamente falsas usadas
como isca de ciber-criminosos em locais públicos. Nestes locais é comum acontecer
ataques como “Man in the Middle” (homem no meio), havendo a presença de um
desconhecido com acesso facilitado para roubar dados dos usuários enquanto eles
navegam na internet (WELIVESECURITY, 2019).
Figura 21 – Respostas referentes ao comportamento do usuário, utilização de Wi-Fi Público

Fonte: Elaboração dos autores (2020)
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Segundo análise da questão de número 11 em conjunto a anterior, foi
identificado que 115 respondentes confirmam que cedem seus dados pessoais ao
se conectar em redes públicas. Este comportamento negativo pode causar maior
perigo a elas, desencadeando uma série de problemas com a utilização maliciosa de
seus dados por criminosos. A Figura 22 apresenta o percentual de respostas da
questão 11:
Figura 22 – Respostas referentes ao comportamento do usuário, fornecimento de dados

Fonte: Elaboração dos autores (2020)

De acordo com a questão de número 12, foi perguntado entre a escala de 1 a
5 o quanto os respondentes achavam seus dispositivos seguros. Dentro dos 362
respondentes apenas 17,1% afirmaram que seus dispositivos são pouco ou não
seguros, enquanto 35,9% acham muito ou totalmente seguros. Segundo a Figura 23,
a maior parcela dos respondentes 47% se encaixou na faixa média apresentando
uma ideia moderada de confiança dos seus dispositivos.
Figura 23 – Respostas referentes ao conhecimento sobre segurança de seu dispositivo

Fonte: Elaboração dos autores (2020)
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6 Conclusão
De forma geral é possível observar que os smartphones são ferramentas
extremamente importantes para a comunicação, incorporadas no dia a dia da
sociedade e disponibilizando diversos benefícios para nossas atividades. No
entanto, a utilização de forma incorreta pode ocasionar a problemas relacionados
tanto a saúde, relacionamentos pessoais, quanto aos riscos associados às ameaças
digitais.
Por análise desta pesquisa, foi observado que a utilização destes dispositivos
está devidamente conectada a ações básicas e comuns realizadas pela sociedade,
onde os focos estão relacionados a recursos de comunicação e serviços on-line. A
maioria dos usuários navega na internet, acessam suas redes sociais, jogam, fazem
compras e efetuam transações financeiras, o que de certa forma eleva a
despreocupação de conhecimentos sobre segurança seus dados.
Segundo dados coletados em nosso questionário, um número considerável de
96% dos respondentes conhece e utiliza uma autenticação comum para bloqueio do
seu celular, mas em etapas seguintes estes mesmos usuários apresentam
comportamentos divergentes relacionados à utilização do seu smartphone e em
métodos que pudessem possibilitar a diminuição dos riscos. De acordo ainda com o
questionário,

enorme

parcela

dos

respondentes

desconhecem os

perigos

encontrados em aplicativos maliciosos e ambientes desconhecidos de rede sem fio,
o que resulta geralmente a ceder suas informações indevidamente para pessoas e
empresas, onde é desconhecida a importância da coleta e utilização desses dados.
Tudo isto citado anteriormente causa o efeito de preocupação, já que grande
parte dos respondentes afirmou não ler normas e termos essenciais para
entendimento dos recursos que bem utilizam. Esse questionário nos fez entender
que grande parte dos problemas de insegurança está associada ao comportamento
dos usuários e não totalmente ao dispositivo.
De acordo com Guedes (2015), o problema não é a tecnologia ou o tempo
que você dedica, mas sim o uso abusivo e a forma com que se relaciona com a
tecnologia. Assim como aconteceu com a chegada do jornal, o rádio e a televisão, a
internet está atualmente transformando o hábito da sociedade.
Mesmo com empresas de tecnologia e alguns meios de comunicação fazendo
o necessário para conscientizar a população sobre os crimes e ameaças digitais, os
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usuários continuam a não considerar alguns métodos de segurança, possivelmente
pela falta de interesse ou de um diálogo comum. Também é possível considerar que
a falta de circulação sobre este tema nos serviços utilizados por estes usuários
dificultam o acesso de informações essenciais para a diminuição dos riscos.
Na etapa final do questionário desta pesquisa foram obtidos diversos
feedbacks e questionamentos positivos a respeito do comportamento dos
respondentes

com

os

seus

smartphones.

Diversos

usuários

conseguiram

compreender que as mudanças de hábitos poderiam aumentar a atenção para o
combate de riscos e ameaças digitais. Fazendo com que a utilização de simples
práticas fossem suas aliadas, por exemplo:


Realizar a constante atualização do aparelho e utilização de sistemas de
segurança;



Realizar a mudança de senha com determinada frequência;



Utilizar diferentes métodos de autenticação para a segurança do aparelho e
dos serviços;



Utilizar aplicativos de fontes confiáveis e desconfiar de aplicativos
desconhecidos;



Manter a atenção em redes sociais, não ceder dados pessoais a conhecidos
ou desconhecidos;



Manter a atenção nas solicitações de permissões de acesso dos aplicativos;



Manter a atenção a redes públicas, sites suspeitos e demais ambientes que
serão acessados;



Manter a atenção aos e-mails recebidos em sua conta;



Manter seus dados seguros e realizar backup frequentemente;



Não compartilhar a localização com serviços não confiáveis;



Não deixar seus dados salvos em outros dispositivos;



Realizar o descarte de aparelho não mais utilizado de forma correta,
apagando os dados e restaurando as opções de fábrica;



Em caso de perda ou roubo do aparelho realizar bloqueios de suas contas.

Nosso dever como estudante de tecnologia é orientar e contribuir com as
boas práticas, apresentando maneiras que acrescentem na forma de elevar o
conhecimento do usuário de se proteger e também de repassar o objetivo da
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segurança da informação para outras pessoas. Informar a sociedade sobre os
valores de segurança é essencial, mas conscientizar os usuários a mudarem os
seus comportamentos precisa ser o passo mais importante, tornando assim o ciclo
cibernético mais vantajoso seja em nossa vida pessoal e também profissional.
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ANEXO A - Questionário de Avaliação
Pesquisa de conclusão de curso – Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA
UMA VISÃO GERAL DOS RISCOS NA UTILIZAÇÃO DE SMARTPHONES

O questionário elaborado está relacionado ao tema de segurança da informação
destinado a usuários de smartphones. Tem como o objetivo acadêmico de coletar
opiniões sinceras a respeito da utilização de dispositivos celulares (smartphones) e
elementos associados a questões de segurança dos dados, não existindo resposta
certa ou errada.
Este questionário é composto por duas seções. A primeira seção é destinada
a coleta de informações gerais dos colaboradores. A segunda seção se encontra as
perguntas do questionário, composta por doze questões, podendo ser respondida
em um tempo estimado de 10 minutos.
Para a realização deste questionário é necessário conectar com sua conta
Google para questões de segurança de suas informações e da pesquisa, sendo que
só poderá ser respondida uma única vez por conta.

Esclarecemos que as

informações pessoais prestadas como Nome e E-mail* não serão divulgadas de
nenhuma

maneira.

Esses

dados

serão

apenas

utilizados

para

consulta,

esclarecimento de dúvidas e envio dos resultados posteriormente para os
respondentes.

Antes de tudo agradecemos seu interesse em colaborar com a nossa pesquisa.
Obrigado pela participação!

Evandro dos Santos Silva & Luana Felipe da Silva - Alunos do curso de Redes de
Computadores
Prof. Msc. Adilson da Silva - Orientador

Endereço de e-mail*
__________________________
Este formulário coleta endereços de e-mail.

Informações Gerais

Qual é o seu nome?
:____________________
Qual sua faixa etária?


Até 17 anos



De 18 a 24 anos



De 25 a 35 anos



De 36 a 50 anos



A partir de 51 anos

Qual o seu gênero?


Masculino



Feminino

Outros:_______________

Perguntas

1. Quantos dispositivos smartphones você possui?


1



2



3 ou mais

2. Para qual finalidade você utiliza seu smartphone? Escolha uma ou mais
alternativas.


Comunicação



Redes Sociais



Jogos



Compras Online



Navegação na Internet



Fotografia



Trabalho



Estudos

3. Referente a segurança, que tipo autenticação você utiliza no seu telefone?
Escolha uma ou mais alternativas.


Senha Padrão



Código PIN



Biometria (Impressão Digital)



Reconhecimento Facial



Nenhum tipo de autenticação

4. Em média quanto tempo você muda a senha do seu e-mail ou das redes
sociais?


1 Semana



1 Mês



3 Meses



Quando solicitado pela platorma



Nunca

5. Você utiliza métodos ou contrata serviços de segurança para seu
smartphone? Exemplos: Antivírus, Rastreador de Dispositivo...


Sim



Não

6. Você compartilha informações de localização de seu dispositivo com algum
aplicativo ou serviço? Exemplo: Google, Uber, Whatsapp, Facebook...


Sim



Não

7. Você

realiza

a

instalação

aplicativos

alternativos,

modificados

ou

desconhecidos em seu dispositivo?


Sim, realizo



Não, somente realizo a instalação de aplicativos disponibilizados nas
lojas oficiais

8. Alguma vez você achou ou percebeu que alguém havia invadido sua
privacidade digital?


Sim



Não

9. Você costuma ler os termos/condições de uso e instalação dos aplicativos?


Sim



Não

10. Você costuma utilizar Wi-Fi de locais públicos? Exemplo: Shoppings,
Restaurente, Praças, Consultórios...


Sempre



Nunca



As vezes

11. Você costuma fornecer seus dados pessoais para se conectar em Wi-Fi de
ambientes públicos?

Exemplo: CPF, número de telefone, data de

nascimento...


Sim



Não

12. Numa escala de 1 a 5, o quanto você acha seu dispositivo totalmente
seguro?
 1
 2
 3
 4
 5
Este questionário foi elaborado na ferramenta Google Forms, disponível em
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceJ_mpcQ1vRRxvSVwnh3BaX0qs5Jv
o28ysZ397L3vfPOIssA/viewform/> no período de 10/05/2020 até 17/05/2020. Com o
encerramento da pesquisa, as 362 respostas obtidas foram extraídos para o
documento de formato excel “Documento Oficial de Respostas do Questionário.xlsx”,
disponível desde então através do seguinte endereço salvo no Google Drive
<https://drive.google.com/drive/folders/1fPzHWRNhS7MLF0KOTE9XDXbdssivGekc?
usp=sharing/>.

