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Resumo: Um dos maiores desafios no âmbito corporativo a fim de atender normas e 

regulamentações internacionais é o descarte de seus eletroeletrônicos de forma a 

minimizar os impactos ao meio ambiente. É de comum conhecimento que, a 

irrevogável necessidade das empresas em relação aos recursos computacionais 

aliada à dinâmica crescente de novas tecnologias e fabricantes, resulta na 

rotatividade muito grande destes equipamentos. Porém, um item com frequência não 

observado pelos gestores e colaboradores das empresas trata-se de que, alguns 

destes, com capacidade de armazenamento de dados acabam dispensados sem o 

devido tratamento quanto à segurança destas informações contidas. Tal prática 

pode resultar em danos imensuráveis a estas corporações. 
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Abstract: One of the biggest challenges in the enterprise in order to meet 

international standards and regulations is the disposal of their electronics to minimize 

impacts to the environment. It is common knowledge that the need for the irrevocable 

undertakings in respect of computational resources coupled with the growing 

momentum of new technologies and manufacturers, resulting in very large turnover 

of equipment. However, an item not often seen by managers and employees of this 

is that some of these, with a storage capacity of data just released without proper 

treatment for the safety of the information contained herein. This practice can result 

in immeasurable damage to these corporations. 
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Introdução 
 

Com o processo de atualização dos sistemas de gerenciamento dos ativos de 

informação no âmbito corporativo, garantidos pela tecnologia computacional, às 

empresas passaram a ter maior controle em relação à consolidação de seus dados.   

Entretanto, existe uma tendência internacional de discussão necessária, sobre o que 

fazer com os hardwares não mais utilizados por estas, com o intuito de reduzir então 

os impactos causados pelo excesso deste lixo eletroeletrônico. 

 

A recomendação mundial para o setor de tecnologia da informação tem como 

prática, o estimulo de que, empresas devam adotar o sistema denominado IT 

GREEN ou TI VERDE. Um dos vários tópicos do referido procedimento trata-se das 

da relação ao descarte destes materiais originários de TI de forma inteligente e 

assim, não impactar os recursos ambientais. Entretanto, esta conduta Ética 

Ambiental deve ser conjunta a outras esferas normativas, como por exemplo, às 

International Organization for Standardization (ISO) 27001 e ISO 27002. 

 

 Estuda-se através de indicadores a existência do índice muito alto de 

empresas e colaboradores com ausência de conhecimento sobre os perigos no 

descarte dos dispositivos com características de armazenamento de informação 

digital. Como resultado não há políticas, normas ou procedimentos para o devido 

tratamento no sentido de mitigar os riscos de apropriação indevida destes ativos 

corporativos por terceiros, o que poderia resultar ao negócio em impactos como: 

imagem, financeiro, operacional entre outros.  

 

 Paralelo ao artigo de Aguiar, Henrique Barreto (2012) a simples condição a 

seguir, descreve uma das possibilidades e impactos causados através do descarte 

com métodos indevidos de mídia utilizada para armazenamento de arquivos digitais 

como segue no caso abaixo: 

 

O diretor de uma empresa atuante no ramo de peças automotivas recebeu da 

equipe de engenharia um projeto que levou meses a ser desenvolvido, o qual se 

tratava de um equipamento inovador para o mercado automobilístico. Por não 



entender dos riscos críticos da informação e da importância sobre a utilização de 

locais específicos para o armazenamento de dado arquivo, o fez em seu computador 

local / estação de trabalho. 

 

 No dia seguinte, após um blackout na rede elétrica da empresa, foi 

constatado por um estagiário do setor de Help Desk danos eletrônicos no circuito da 

unidade de disco rígido. Por se tratar de uma cópia do projeto original o então diretor 

autorizou a troca do hardware (disco rígido) sob-recomendação do estagiário, que 

por sua vez destinou o equipamento à reciclagem dos resíduos de metal, já que não 

havia uma política referente ao descarte destes. 

  

 Mais tarde a cooperativa responsável pela retirada dos materiais recicláveis 

realizou suas tarefas e como procedimento padrão posterior à seleção dos materiais, 

vendeu o disco rígido entre outros, para uma empresa especializada na manutenção 

de equipamentos de informática. Logo, verificado o problema técnico foram então, 

realizados simples reparos na placa lógica do disco, antes com defeito. E assim 

também, a extração dos dados e cópia do projeto. 

  
 Por uma conduta antiética por parte do colaborador responsável por este 

reparo, à ação resultou na oferta do citado material a uma empresa concorrente de 

mercado da mesma que deu origem ao projeto. 

 

 Em resumo, com a obtenção ilegal de tais informações foi criado um 

equipamento também inovador. Porém, com menor tempo e custo de 

desenvolvimento, além de peculiaridades que os isentou do dever em relação 

patente anterior sobre a peça. 

 

 Se analisado o caso hipotético acima, é possível entender que, neste caso 

houve um grande prejuízo financeiro à empresa de direito, o qual a principio 

fundamenta então, uma política séria e cuidadosa sobre o descarte das mídias 

funcionais no armazenamento de informação digital. 

 
 
 



Normas de Segurança da Informação 

 

As normas tem por objetivo a padronização de critérios e princípios para a 

execução das melhores práticas em relação à qualidade de processos e serviços, 

com foco eficiência e eficácia dos resultados. (BEAL, 2005, p.36). Numa linha de 

interpretação parecida, Sêmola (2003) escreve que, . “As normas são criadas para 

estabelecerem diretrizes e princípios para melhorar a gestão de segurança nas 

empresas e organizações.” 

 

Em dezembro de 2000 para atender ao interesse em relação à criação de 

uma norma específica para segurança da informação, foi então publicada a ISO 

17799:2000. No ano seguinte, adaptada a uma versão brasileira pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas com a seguinte identificação: NBR/ISO 17799 - 

Código de Prática para gestão da segurança da informação (Oliva e Oliveira, 2003). 

 

Segundo Holanda (2006), o comitê responsável pelas normas na ISO aprovou 

a criação de uma família documentos/normas referentes à gestão da segurança da 

informação, especificada pela série 27000, onde a então ISO IEC 17799:2005 

passou a ser reconhecida como ISO IEC 27002:2005. 

 

A referida norma encontra-se disposta em 11 seções com o total de 127 

controles de Gestão de Segurança da Informação (Information Security Management 

System-ISMS). Nos citados tópicos seguintes: Política de Segurança da Informação; 

Organização da Segurança da Informação; Gestão de Ativos; Segurança em 

Recursos Humanos; Segurança Física e do Ambiente; Gestão das Operações e 

Comunicações; Controle de Acesso; Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção dos 

Sistemas de Informação; Gestão de Incidentes da Segurança da Informação; Gestão 

da Continuidade do Negócio e Conformidade. A conformidade de qualquer empresa 

ou organização à norma ISO IEC 27002:2005 garante a aplicação das melhores 

práticas em gestão da segurança da informação. “As normas são criadas para 

estabelecerem diretrizes e princípios para melhorar a gestão de segurança nas 

empresas e organizações.” (HOLANDA, 2006). 

 



Metodologia da pesquisa de Campo 
 
 

Com o objetivo de estudo acadêmico, foi desenvolvida uma pesquisa onde no 

total de vinte profissionais das áreas de Tecnologia e Segurança da informação em 

atividade no âmbito empresarial dos mais diversos ramos de negocio (tabela 1) 

responderam a um questionário com seis perguntas estrategicamente elaboradas 

com o intuito de observar-se o nível de maturidade comportamental em relação às 

culturas implementadas nas empresas sobre o aspecto de tratamento e cuidado com 

os destinos oferecidos aos equipamentos eletroeletrônicos com capacidade de 

armazenamento. Através destas informações, foram analisados os resultados os 

quais levaram a criação dos gráficos para melhor visualização da consolidação dos 

dados coletados. A tabela a seguir faz referencia à distribuição e percentual em 

relação às atividades de negócio das empresas analisadas. 

 

Ramo de atividade da empresa Qtde % 

      

Educação 1 5% 

Operações com Cartões de Crédito 1 5% 

Venda e manutenção de equipamentos de informática 4 20% 

Metalúrgica 3 15% 

Redes de computadores / Desenvolvimento de sistemas 5 25% 

Beneficiamento de minérios 1 5% 

Fabricação de eletroeletrônicos 2 10% 

Hospitalar 1 5% 

Vendas de máquinas em geral 2 10% 

Tabela 1: Distribuição dos ramos de atividade 
 
 
Posterior ao conhecimento sobre as áreas de atuação das empresas em 

questão (tabela 1) deu-se início as análises das respostas e por fim, os resultados 

os quais serão apresentados nos tópicos a seguir. 

 

 

 

 

 

 



Resultados da pesquisa 

 

Os índices apresentados na Tabela 2 / Gráfico 1, mencionam os percentuais 

das empresas pesquisas, das quais possuem políticas implementadas conforme  

recomendações . 

 

Descrição  Com implementação 

  
Política de Segurança da informação 85% 
Política de classificação da informação 60% 
Política de descarte (mídias de armazenamento) 55% 

Tabela 2: Percentual de políticas implementadas 
 
 

 

 
Grafico 1: Percentual de políticas implementadas 

 
 
 Dado os índices é possível analisar que, na medida em que as políticas 

tornam-se mais específicas o percentual de ausência destas aumentam 

gradativamente. Ou seja, a diferença entre as empresas entrevistadas com 

implementação de uma política de segurança da informação se comparadas às com 

descarte das mídias de armazenamento chega a 30%. 

 



Resultados da pesquisa 

 
A Tabela 3 /Gráfico 2, demonstra informações sobre quais mídias de 

armazenamento de informação digital são utilizadas pelas empresas participantes da 

referida pesquisa. 

 

Tipo de mídia utilizada Percentual 

  
CD-R/RW 55% 
DVD-R/RW 90% 
BLU-RAY DB-R/BD-RE 5% 
HD (Hard Disk) 100% 
Linear Tape Open (LTO) 40% 
Pen drive 75% 
Unidades Flash 30% 
Outros  25% 

Tabela 3: Tipos de mídias utilizadas 
 
 

 
Grafico 2: Tipos de mídias utilizadas 

 

  Nota-se que 100% das organizações possuem os discos rígidos (hard disk) 

empregados como meio de armazenamento digital, o qual se torna um item de 

atenção em no aspecto de tratamento no descarte, já que por vezes profissionais 

envolvidos nestas tarefas não possuem conhecimento sobre como realizar tal 

procedimento de forma eficiente a não trazer os riscos da recuperação de dados por 

parte de terceiros, antes contidos nesses hardwares. 



Resultados da pesquisa 

 

 Abaixo apresentados pela Tabela 4 / Gráfico 3, estão os percentuais sobre a 

análise crítica sobre os riscos, a qual os colaboradores participantes fizeram sobre 

os procedimentos internos adotados em relação ao descarte de suas mídias não 

mais utilizadas. 

1-risco muito baixo /2–risco baixo /3 – risco médio /4 – risco alto /5 – risco muito alto 

 

Nível critico considerado Percentual 

  
Muito baixo 20% 
Baixo 25% 
Médio 10% 
Alto 15% 
Muito alto 30% 

Talela 4: nível crítico considerado 
  

 

 
Grafico 3: Nível crítico considerado 

 
55% dos entrevistados consideram os riscos de médio a baixo, as práticas 

adotadas por suas corporações no descarte dos equipamentos com características 

de armazenamento.  



Conclusão 
 
 Conclui-se que, há uma tendência global a qual as empresas terão que se adaptar 

em referencia aos métodos adotados para dar destino aos equipamentos eletroeletrônicos 

não mais utilizados por estas.  

Alinhadas a estas regras é preciso que haja maior conscientização por parte destas 

organizações não só conexas à sua responsabilidade ambiental. Mas, também sobre os 

riscos desta prática, se realizada de forma a não serem analisadas as possibilidades reais 

de informações críticas acabarem exportas a terceiros, o que resultaria em prejuízos das 

mais diversas ordens. 

 Portanto, é preciso que sejam adotadas políticas de classificação da informação e 

descarte dos ativos com características de armazenamento a fim de se criar os já 

referidos níveis críticos para que assim, sejam descartados de forma a mitigar os riscos 

de impacto ao negocio. Além da documentação de procedimentos padrões a utilizar-se no 

fim do ciclo de vida destes hardwares. 

 Entretanto, baseado na tabela 4 deste artigo é possível dizer que, pelo menos 55% 

das empresas entrevistadas consideram este risco de médio a baixo. Talvez esta a 

justificativa para a não implantação de uma política ou procedimento específico para o 

assunto, conforme recomendações dos itens International Organization for 

Standardization 10.7.2 NBR ISO/IEC 27002:2005 (ABNT, 2005) e A.9.2.6 NBR ISO/IEC 

27001:2006 (ABNT, 2006). 
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