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RESUMO 
 
 

Independente das diversas definições da palavra Ética, percebe-se que esta está intimamente 
ligada ao comportamento do homem perante as variadas situações de sua vida, a fim de 
favorecer a harmonia nas relações. É dependente de um conjunto de valores e moral ali 
presentes. O comportamento ético na administração tem o intuito, não só de proteger o acesso 
a informações, mas também a manutenção dos objetivos organizacionais, visto que 
atualmente, as informações são ativos estratégicos para as organizações públicas e privadas. 
Assim, a manipulação (registro, armazenamento, recuperação e distribuição) da informação 
deve ser gerenciada visando sua proteção e acesso. A relação entre a proteção de informação 
e a dimensão ética é um desafio para as organizações que promovem a participação e 
treinamento dos profissionais, usuários finais e gerencias desde a elaboração do processo até 
a implementação dos controles, a seleção e o recrutamento de capital humano e a realização 
de auditorias internas ou externas. Pois, estas medidas são extremamente importantes para a 
organização criar e/ou manter sua cultura de segurança da informação. Esse trabalho objetivou 
expor meios de controle e manutenção de proteção de informação conforme normalização de 
conduta ética e moral dos usuários, além do gerenciamento de riscos necessários. A 
metodologia utilizada foi por meio de pesquisas bibliográficas de estudos de caso e 
aprimoramento de conceitos. O trabalho apontou a necessidade de alguns pontos básicos 
como: um bom sistema de informação capaz de tornar efetivo o fluxo de informações, gerar 
conhecimentos e subsidiar intervenções a realidade, e a ameaça da engenharia social que 
permite que alguns acessos sejam feitos por meio da persuasão ou exploração da confiança 
das pessoas. O trabalho buscou enfatizar que essa fragilidade precisa ser tratada de forma 
gradativa, com intuito de criar uma cultura de segurança, integrando as atividades dos usuários 
e comprovando que essa ação é um instrumento de autoproteção que deve ser compartilhada 
por todos e entendida como responsabilidade de cada indivíduo. As discussões permitiram 
observar que os recursos humanos podem ser um elo bem frágil na proteção de um sistema de 
informação, pois precisam ser treinados, conscientizados e sensibilizados para a necessidade 
e a responsabilidade de criar e manter a segurança da informação no ambiente organizacional 
no desenvolvimento das atividades. Esse processo pode parecer, ou ser difícil de ser 
executado, pelo fato do ser humano ser complexo, dotado de iniciativas, criatividade e sofrer 
influências de fatores externos, mas o nível de conhecimento e o perfil dos funcionários têm 
grande valor nesta situação. 


