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RESUMO 

 

No ambiente atual cresce cada vez mais a utilização das tecnologias de comunicação e 
informação, em especial as redes de computadores, em empresas de todos os 
tamanhos. Para maximizar os benefícios que as redes oferecem, é necessário que haja 
um gerenciamento para coordenar, controlar e monitorar o comportamento dos 
recursos que compõem a rede de forma integrada. Já é evidente no mercado a 
importância das ferramentas de gerenciamento de rede. Porém, um gerenciamento 
eficaz e eficiente não é alcançado somente através de ferramentas tecnológicas, mas 
principalmente, por uma política de gerenciamento. Apesar de sua importância, é 
quase inexistente a bibliografia referente à política de gerenciamento de redes de 
computadores. Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma proposta de 
planejamento para elaboração de políticas de gerenciamento de rede, focalizando em 
micro e pequenas empresas e propondo ferramentas tecnológicas baseadas na filosofia 
de software livre. Para alcançar tal objetivo foi realizada uma pesquisa em 14 micro e 
pequenas empresas, visando identificar o perfil das mesmas em relação ao 
gerenciamento de suas redes. Nesta pesquisa identificou-se que as principais 
necessidades de gerenciamento estão relacionadas às áreas funcionais de 
gerenciamento de falhas, desempenho e configuração. A partir da identificação dos 
requisitos de gerenciamento de micro e pequenas empresas,  foi proposto um processo 
de planejamento para a elaboração de políticas de gerenciamento, composto de três 
fases: identificação dos dados de entrada, processo de planejamento e elaboração de 
planos.  Como resultado destas etapas, definiu-se um plano que constitui um modelo 
de política de gerenciamento para micro e pequenas empresas.  Além disso, apresenta-
se um conjunto de ferramentas de software de gerenciamento livre, para serem 
utilizados como ferramentas de suporte para a implantação da política definida.   
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ABSTRACT 

 

 

In the current environment there is a increase in the use of the communication and 
information technologies, in special the computer networks, in companies of all sizes. 
To maximize the benefits that the networks have to offer, it is necessary that it has a 
management to coordinate, control and to monitor the behavior of the resources that 
compose the network in integrated form.  It is already evident the importance of the 
tools of network management in the market.  However, an efficient and efficient 
management is not only reached through technological tools, but mainly, for one 
management politics.  Although its importance, is almost inexistent the referring 
bibliography to the politics of management of computer networks.  This paper has as 
objective to develop a proposal of planning for elaboration of politics of network 
management, focusing in micron and small companies and considering based 
technological tools in the philosophy of free software.  To reach such objective, this 
paper carried a research through 14 micron and small companies, aiming at to identify 
the profile of the same ones in relation to the management of its networks.  In this 
research it was identified that the main necessities of management are related to the 
functional areas of management of imperfections, performance and configuration.  
From the identification of the requirements of management of micron and small 
companies, a process of planning the elaboration of management politics was 
considered, wich was made up of three phases:  identification of the entrance data, 
process of planning and elaboration of plans.  As result of these stages, a plan was 
defined that constitutes a model of politics of management for micron and small 
companies.  Moreover, a set of tools of software of free management is presented, to 
be used as tools of support for the implantation of the definite politics 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 Apresentação 

 

No ambiente atual cresce cada vez mais a utilização das tecnologias de 

comunicação e informação, em especial, as redes de computadores em empresas de 

todos os tamanhos (pequeno, médio e grande porte). Tudo começou na década de 80, 

onde houve grande expansão e investimento em redes de computadores, ocorrendo um 

aumento na diversidade de fornecedores de equipamentos e aplicativos, assim como o 

surgimento de novos dispositivos de interconexão de rede (roteadores, switches e 

outros). Em conseqüência as organizações começaram a experimentar alguns 

problemas tais como exigência de especialistas para cada tecnologia e problemas de 

integração com o legado. O administrador de rede não tinha mais condições de 

monitorar e controlar a imensa gama de recursos - contabilizar as utilizações, planejar 

e justificar investimentos, atender adequadamente clientes internos/externos, monitorar 

o desempenho, as falhas, entre outros. Dentro deste contexto, surge o gerenciamento 

de redes de computadores, que tem como principais objetivos: aumentar a 

disponibilidade da rede, centralizar o controle dos componentes da rede, reduzir a 

complexidade do gerenciamento e reduzir os custos de operação e manutenção. 

Independente do tamanho da empresa, se ela possui redes de computadores, 

esta rede precisa ser gerenciada para que, por exemplo, seja garantida aos seus 

usuários a disponibilidade de serviços a um nível de desempenho aceitável. O objetivo 

da gerência de rede consiste em  controlar e monitorar os elementos da rede (físicos ou 

lógicos) assegurando um certo nível de qualidade de serviço (LOPES et. Al, 2003). 

Devido a complexidade de tal tarefa, surge no mercado uma gama de sistemas de 

gerenciamento, que pode ser definido como um coleção de ferramentas integradas para 

a monitoração e o controle da rede. 

Apesar da riqueza de funcionalidades oferecidas pelos sistemas de 

gerenciamento disponíveis no mercado, estas soluções nem sempre oferecem plena 

satisfação no alcance dos objetivos de gerenciamento. Isso porque, para o 
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gerenciamento das redes de computadores, é necessário identificar as necessidades da 

organização e descrever um plano de ações que envolve muito mais que ferramentas 

tecnológicas. Envolve também as pessoas e os processos organizacionais. Para isso, é 

necessário que a organização defina uma política de gerenciamento de redes, pois ela é 

o primeiro passo para implementar um gerenciamento de redes efetivo. A política de 

gerenciamento deve ser baseada nas necessidades do negócio e estar integrada ao 

planejamento estratégico da organização.   

 

1.2 Justificativa 

 

No atual ambiente de mercado, tornar uma empresa competitiva significa 

reduzir custos e, ao mesmo tempo, proporcionar novos níveis de serviços.  O ambiente 

de TI (Tecnologia da Informação) das empresas dos mais variados portes inclui redes 

de computadores, compostas por uma variedade de equipamentos e sistemas de 

diferentes tipos e tecnologias, adquiridos de vários fornecedores e com pouca ou 

praticamente nenhuma interoperabilidade. Os diversos padrões tecnológicos e as 

soluções proprietárias tornaram o ambiente computacional grande “quebra-cabeças”. 

Para maximizar os benefícios que as redes oferecem, os usuários e 

fornecedores devem investir em sistemas de gerenciamento para coordenar, controlar e 

monitorar o comportamento dos componentes da rede de forma integrada 

(CARVALHO, 1994). O que se pode observar atualmente, é uma busca por soluções 

de gerenciamento capazes de integrar um número maior de equipamentos e sistemas 

para possibilitar a obtenção de informações confiáveis, precisas e com valor para 

auxiliar o processo de tomada de decisão (SPECIALSKI, 2000). 

Portanto, é essencial que uma empresa que possui equipamentos e sistemas de 

diferentes tecnologias possua também ferramentas para gerenciar este ambiente 

tecnológico. Existem atualmente no mercado diversas ferramentas para gerenciamento 

de redes de computadores.  Estas ferramentas baseiam-se nos protocolos de 

gerenciamento OSI, SNMP ou protocolos proprietários. Algumas destas ferramentas 

são para empresas de grande porte devido ao seu custo e implementam soluções 

completas de gerenciamento de redes. Outras, de porte e custo menor, implementam 

soluções pontuais dentro da gerência de redes. Com o crescimento do software livre no 
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ambiente comercial, cresceu também as soluções de gerenciamento de redes baseadas 

neste paradigma, baseado em protocolos SNMP, OSI e proprietários. 

Devido ao aumento constante da complexidade dos ambientes de TI, e também 

por estes serem cruciais para o sucesso da organização, não basta a implantação de 

uma ferramenta de gerenciamento para uma gerência eficaz e eficiente. 

De acordo com Farias (2003), muitas empresas investiram nessas soluções de 

gerenciamento e, no entanto, observa-se que, independente do produto adquirido ou 

implementado, as soluções não oferecem satisfação plena no alcance de seus objetivos. 

Um dos motivos disto é que muitas vezes, as organizações adotam soluções 

tecnológicas que não satisfazem plenamente suas necessidades pelo fato delas não 

conhecerem suas necessidades e não planejarem sua estratégia de implantação do 

gerenciamento de suas redes.  Para isso, é necessário que a organização defina uma 

política de gerenciamento de redes que englobe muito mais que a simples definição de 

ferramentas tecnológicas. É necessário um comprometimento da alta administração, a 

integração dos objetivos e funções organizacionais com os objetivos da rede, a 

definição de prioridades, a possibilidade de um planejamento em longo prazo da rede, 

e a definição metas e métricas e contemplar as áreas funcionais de gerenciamento 

definidas pela OSI (MATIAS, 2003).  

Desta forma, já é consagrada no mercado a importância das ferramentas de 

gerenciamento de redes de computadores. Porém, é quase inexistente a bibliografia 

referente à políticas de gerenciamento de redes de computadores. Acredita-se que 

exista um grande número de organizações que elaboraram sua política de 

gerenciamento de rede, com base na experiência de seus colaboradores, porém, na 

grande maioria das vezes, estas políticas constituem documentos confidenciais da 

organização.  

Visando auxiliar às organizações na complexa tarefa de gerenciar suas redes, 

este trabalho visa propor um planejamento para elaboração de uma de política de 

gerenciamento de redes de computadores, mais especificamente para micro e pequenas 

empresas, utilizando ferramentas de gerenciamento baseadas na filosofia de software 

livre. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Desenvolver uma proposta de planejamento para elaboração de políticas de 

gerenciamento de rede, focalizando em micro e pequenas empresas e propondo 

ferramentas tecnológicas baseadas na filosofia de software livre. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- identificar as necessidades e requisitos de gerenciamento das micro e pequenas 

empresas; 

- desenvolver um processo de planejamento para guiar a elaboração de políticas 

gerenciamento de rede em micro e pequenas empresas; 

- pesquisar e pré-selecionar softwares livres existentes que atendam necessidades 

previamente identificadas em micro e pequenas empresas. 

 

1.4 Procedimentos Metodológicos 

 

O trabalho científico é um trabalho dissertativo, pois seu objetivo é demonstrar, 

mediante argumentos, uma tese, que é a solução proposta para um problema, relativo a 

determinado tema (SEVERINO, 1996). 

Para alcançar os objetivos estabelecidos neste trabalho, utilizou-se da pesquisa 

exploratória, que proporcionou uma maior familiaridade com o problema e forneceu a 

fundamentação teórica para o desenvolvimento dos resultados propostos. Para isto, 

utilizou-se dos seguintes procedimentos metodológicos: 

- pesquisa bibliográfica:  a revisão da literatura foi realizada através de 

pesquisa bibliográfica, onde se buscou ampliar e aprofundar os conhecimentos, com 

base em livros, dissertações de mestrado e artigos científicos, sobre temas relacionados 

a gerenciamento de rede de computadores, software livre, e política de gerenciamento 

de rede. Nesta última, referenciou-se em especial os trabalhos de Clementi (2003), que 

definiu uma Metodologia para Especificação e Implementação de Soluções de 
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Gerenciamento em Redes de Computadores Corporativas, de Matias (1999) e o 

trabalho de Farias (2003), que propõe uma estratégia para gerência da infra-estrutura 

de suporte à informática corporativa no setor elétrico. Dessa forma, coletaram-se dados 

que, de acordo com (GIL, 1999), formam a base conceitual que permite novas 

construções teóricas. 

- questionário: com o objetivo de obter um levantamento a cerca do atual perfil 

das micro e pequenas empresas, foi utilizado como instrumento de coleta de dados o 

questionário. O questionário é um método de coleta de dados constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito, e sem a presença do 

entrevistador (MARCONI & LAKATOS, 1999).  Foram enviados questionários e-

mail, composto por treze questões fechadas, para 14 micro e pequenas empresas da 

grande Florianópolis. Esta pesquisa foi realizada entre os meses de agosto e setembro 

de 2003 e o questionário utilizado está apresentado em anexo. 

A elaboração da pesquisa pode ser dividida em três fases principais: 

Fase 1 - revisão bibliográfica: a etapa inicial da pesquisa bibliográfica foi a 

escolha do tema. O tema escolhido surgiu inicialmente a partir da percepção do autor e 

de sua orientadora, da dificuldade das organizações em gerenciar suas redes de 

computadores, apesar das ferramentas tecnológicas disponíveis. Esta percepção foi 

confirmada através de da revisão bibliográfica, que constatou a escassez de 

bibliografias sobre políticas de gerenciamento de redes de computadores. A partir daí, 

buscaram-se diversas fontes bibliográficas com a finalidade de formular o problema, 

especificar os objetivos e obter fundamentações teóricas adequadas para a solução do 

tema proposto.   

Fase 2 – identificação do perfil das micro e pequenas empresas:  

Esta fase consiste em identificar as necessidades e requisitos de gerenciamento das 

micro e pequenas empresas. Para isso, realizou-se uma pesquisa cuja coleta de dados 

foi a partir da técnica de questionário, sendo a análise dos dados de natureza 

quantitativa.  

Fase 3 – Elaboração do planejamento proposto 

A terceira fase consiste na elaboração do modelo proposto, definido a partir da 

pesquisa bibliográfica e da pesquisa nas micro e pequenas empresas. O modelo 

proposto foi definido com base nos trabalhos de Matias (1999), Clementi (2003) e 
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Farias(2003). Estes trabalhos foram analisados, sintetizados e complementados, de 

forma a atender melhor as necessidades das micro e pequenas empresas.  
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2 GERENCIAMENTO DE REDES DE COMPUTADORES 

 

Para a definição de políticas de gerenciamento de redes de computadores, é 

necessário entender o que é gerenciamento de redes de computadores e conhecer os 

principais modelos existentes na literatura. Este capítulo aborda o conceito e a 

importância do gerenciamento de redes e descreve de forma sucinta os modelos de 

gerenciamento OSI e SNMP. 

 

2.1 Introdução 

 

As redes de computadores foram concebidas, inicialmente, como um meio de 

compartilhar dispositivos periféricos mais caros como impressoras, modems de alta 

velocidade, computadores, etc. Entretanto, à medida que as redes crescem e tornam-se 

integradas às organizações, o compartilhamento dos dispositivos toma aspecto 

secundário em comparação às outras vantagens oferecidas. As redes passaram a fazer 

parte do cotidiano dos usuários como uma ferramenta que oferece recursos e serviços 

que permitem a interação e o aumento de produtividade. Considerando este quadro, 

torna-se cada vez mais necessário a gerência de redes de computadores para manter 

todo este ambiente funcionando de forma harmônica.  

Segundo Swisher et al, (1996), o gerenciamento de redes de computadores 

consiste na habilidade de controlar as operações da rede, momento a momento, e de 

planeja-las de forma eficiente. O CCITT (Consultative Comittee for International 

Telegraph and Telephone), através da recomendação X.700, apresenta os requisitos 

necessários para o gerenciamento de redes, que suportem as necessidades dos usuários 

em planejar, organizar, supervisionar, controlar e contabilizar o uso das redes de 

computadores, além da capacidade de responder à mudança de requisitos funcionais e 

prover proteção das informações e da autenticação na transmissão de dados (CCITT, 

1992 apud FARIAS, 2003). 
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De acordo com Lopes (2003), o objetivo da gerência de rede consiste em  

controlar e monitorar os elementos da rede (físicos ou lógicos) assegurando um certo 

nível de qualidade de serviço.  

A gerência em redes de computadores torna-se tarefa cada vez mais complexa, 

devido ao crescimento acelerado das mesmas. É necessário suporte a um grande 

conjunto de serviços e hardwares existentes e a novos que surgem. Além disso, os 

sistemas de telecomunicações, parte componente das redes, também adicionam 

complexidade e estarão cada vez mais presentes, mesmo em pequenas instalações. 

Como ferramenta de suporte para auxiliar esta complexa tarefa, surge no 

mercado inúmeros softwares de gerenciamento. O investimento em um software de 

gerenciamento pode ser justificado pelos seguintes fatores (HARNEDY apud 

SPECIALSKY, 2000): 

- as redes e recursos de computação distribuídos estão se tornando vitais para 

a maioria das organizações. Sem um controle efetivo, os recursos não 

proporcionam o retorno que a corporação requer; 

- o contínuo crescimento da rede em termos de componentes, usuários, 

interfaces, protocolos e fornecedores ameaçam o gerenciamento com perda 

de controle sobre o que está conectado na rede e como os recursos estão 

sendo utilizados; 

- os usuários esperam uma melhoria dos serviços oferecidos (ou no mínimo, 

a mesma qualidade), quando novos recursos são adicionados ou quando são 

distribuídos; 

- os recursos computacionais e as informações da organização geram vários 

grupos de aplicações de usuários com diferentes necessidades de suporte 

nas áreas de desempenho, disponibilidade e segurança. O gerente da rede 

deve atribuir e controlar recursos para balancear estas várias necessidades; 

- a medida que um recurso fica mais importante para a organização, maior 

fica a sua necessidade de disponibilidade. O sistema de gerenciamento deve 

garantir esta disponibilidade; 

- a utilização dos recursos deve ser monitorada e controlada para garantir que 

as necessidades dos usuários sejam satisfeitas a um custo razoável. 
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A gerência está associada ao controle de atividades e a monitoração do uso de 

recursos da rede. A monitoração da rede está relacionada com a tarefa de observação e 

análise do estado e configuração dos seus componentes. O controle diz respeito à 

modificação de parâmetros e à execução de determinadas ações em um sistema 

remoto. As tarefas básicas da gerência em redes, simplificadamente, são obter 

informações da rede, tratar estas informações, possibilitando um diagnóstico, e 

encaminhar as soluções dos problemas Para cumprir estes objetivos, funções de 

gerência devem ser embutidas nos diversos componentes de uma rede, possibilitando 

descobrir, prever e reagir a problemas (SZTAJNBERG, 1996).  

De acordo com Specialski (2000), as arquiteturas de gerenciamento são 

classificadas em arquiteturas proprietárias e arquiteturas abertas. Esta classificação é 

realizada considerando-se aspectos relacionados à utilização de um modelo de 

informação padronizado bem como aos protocolos utilizados para a comunicação 

Gerente-Agente. Alguns exemplos de arquiteturas abertas são: 

- Internet SNMP: Simple Network Management Protocol; 

- ISO/ITU-T CMIP: Common Management Information Protocol; 

- ODP/OMG CORBA: Common Object Request Broker Architecture. 

Uma arquitetura é dita fechada quando não se tem acesso às definições de seu 

modelo de informação ou aos protocolos utilizados na comunicação. A utilização de 

plataformas fechadas dificulta a interoperabilidade com outros sistemas, obrigando, 

muitas vezes, a uma dependência de soluções oferecidas por um único ou um número 

limitado de fornecedores. 

Independente da arquitetura, um sistema de gerenciamento é uma aplicação 

distribuída composta dos seguintes elementos (CHAVES, 1999), conforme ilustrado 

na figura 1: 

- Objeto gerenciado: representação lógica de um recurso (componente de 

hardware ou de software) gerenciável da rede. Cada objeto gerenciado 

possui uma série de atributos, operações e comportamento específicos a sua 

classe de objetos; 

- Agente: elemento responsável por monitorar diretamente sobre os objetos 

gerenciados. O agente coleta informações dos objetos gerenciados e executa 
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ações de gerência em resposta às solicitações do gerente. Um agente pode 

também notificar o gerente sobre a ocorrência de algum evento relacionado 

a um objeto gerenciado; 

- Gerente: elemento que, pelas solicitações aos agentes, gerencia os recursos 

em uma rede. As decisões de gerência, tanto automáticas como semi-

automáticas, são tomadas por este elemento. Ou seja, é nele que reside a 

“lógica” de gerência; 

- Protocolo de gerência: é o mecanismo comunicação entre gerentes e 

agentes. As solicitações, respostas e notificações são transmitidas através do 

protocolo de gerência. No gerenciamento OSI este protocolo é o CMIP 

(Common Information Management Protocol) e no gerenciamento TCP/IP 

é o SNMP (Simple Network Management Protocol); 

- Base de Informações de Gerência (MIB): As informações associadas aos 

recursos gerenciados estão contidas em um conjunto de objetos 

denominado MIB. A MIB representa os recursos através de objetos 

gerenciados. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Elementos de uma arquitetura de gerencimento. 

 

Nas próximas seções serão abordados dois modelos de gerenciamento 

definidos por arquiteturas abertas: o modelo de gerenciamento OSI, padrão de juri, 

publicado pela ISO (International Organization for Standardization) e o modelo de 

gerenciamento SNMP, padrão de facto, publicado pelo IETF (Internet Engineering 

Task Force). 

 

 

 

 

   Gerente Agente   Protocolo de gerenciamento 

MIB - objetos 
gerenciados 

Aplicações de 
gerência 
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2.2 Modelo de Gerenciamento OSI 

 

Com a necessidade de uma arquitetura de gerenciamento capaz de atender a 

grande diversidade de elementos gerenciáveis existentes em uma rede que tenha 

características de integração, simplicidade, segurança e flexibilidade, a ISO lançou em 

1989, o esquema básico da Arquitetura de Gerenciamento de Rede OSI, em adição ao 

Modelo de Referência OSI (RM-OSI) descrito em [ISO 7498-4]. 

O Modelo de Gerenciamento ISO/OSI é um modelo de referência para o 

gerenciamento de sistemas abertos que, descrito através de um conjunto de 

documentos, define a arquitetura de gerenciamento composta (CARVALHO,1994): 

- pelas áreas funcionais de gerenciamento, que dividem as necessidades de 

gerenciamento em uma rede em cinco áreas bem definidas: gerenciamento 

de falhas, de configuração, de desempenho, de segurança e de 

contabilização; 

- pela estrutura de gerenciamento, que subdivide-se em 3 partes: 

Gerenciamento de Sistemas, Gerenciamento de Camada e Operação de 

Camada; 

- pelo serviço e o protocolo para a troca de informações de gerenciamento 

que são especificados, respectivamente, através do CMIS (Common 

Management Information Service) [ISO9595] e do CMIP (Common 

Management Information Protocol) [ ISO9596] ;  

 

2.2.1 Componentes do Modelo de Gerenciamento OSI 

O modelo OSI é caracterizado por três componentes básicos: gerentes, agentes 

e objetos gerenciados. Um objeto gerenciado é a representação de um recurso em uma 

rede de computadores. Por exemplo, uma placa ou um elemento de software é um 

recurso gerenciado e o "objeto placa" ou o "objeto software" é a representação deste 

recurso. Este conceito segue os princípios da orientação a objetos, incluindo abstração, 

encapsulamento, herança e polimorfismo, entre outros. Esta representação deve 

espelhar o recurso real, ou seja, modificações no estado do recurso devem repercutir 
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no objeto, bem como alterações solicitadas em atributos de um objeto devem provocar 

alteração no estado do recurso. 

Na definição de objetos gerenciados deve-se considerar que: 

- não existe necessariamente uma correspondência um-para-um entre os 

objetos gerenciados e os recursos reais; 

- um recurso pode ser representado por um ou mais objetos gerenciados. 

Quando um recurso é representado por múltiplos objetos gerenciados, cada 

um deles representa uma visão distinta daquele recurso; 

- se um recurso não é representado por um objeto gerenciado, ele é invisível 

aos sistemas de gerência; 

- um objeto gerenciado pode prover um visão abstrata de recursos que são 

representados por outros objetos gerenciados; 

- um objeto gerenciado  pode estar contido em outro objeto. 

A figura 2 é uma ilustração do relacionamento entre objetos gerenciados e 

recursos físicos. 

 

Figura 2: Relacionamento entre objetos gerenciados e recursos físicos (Fonte: SCHWEITZER, 

1996) 

 

Objeto representando um
recurso físico
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Um objeto sozinho

Um recurso não representado
por um objeto

Objetos representando sub-entidades 
dentro de uma hirarquia de

recursos físicos
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A documentação de classes de objetos gerenciados é feita através de estruturas 

notacionais pré-definidas chamadas Templates que utilizam uma linguagem de 

especificação formal para descrever os objetos e suas características. A estrutura dos 

Templates é definida na Recomendação [X.722]. 

A gerência de redes é uma aplicação distribuída composta de dois ou mais 

sistemas abertos em cooperação. Existem dois papéis a serem desempenhados: o de 

agente e o de gerente. 

O agente é o sistema que mantém uma coleção de objetos gerenciados em uma 

MIB (Management Information Base, ou Base de Informações de Gerenciamento), e 

que é capaz de manipular diretamente os objetos mantidos. O gerente é aquele que 

controla remotamente a rede de computadores, seus recursos e serviços, através de 

solicitações feitas ao agente.  O gerente recebe as notificações emitidas pelo agente e 

envia operações de gerência, como forma de controle e coordenação dos recursos 

gerenciados. A figura 3 apresenta um exemplo de um ambiente de gerência OSI. 

 

 

Figura 3: Sistema Agente, Gerente e Objetos Gerenciados (Fonte: SPECIALSKI, 2002). 

 

No exemplo da figura 3, tem-se um agente reportando-se a um gerente 

(notificações), através de um protocolo de gerenciamento e passando os dados 

constantes na sua MIB, de acordo com as requisições do gerente. 

A comunicação entre gerentes e agentes é realizada através de um protocolo de 

comunicação, que consiste no protocolo CMIP. 
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O agente do sistema gerenciado é responsável pelo transporte das diretivas de 

gerenciamento para controlar ou retornar informações dos elementos da rede. A 

comunicação entre os agentes e os elementos da rede é baseada em um protocolo 

proprietário. A implementação deste protocolo proprietário é denominado de método 

de acesso (SCHWEITZER, 1996). 

O CMIS (Common Management Information Service),  provê um conjunto de 

primitivas de serviço que transportam diretivas de gerenciamento e notificações, para a 

comunicação entre  agentes e gerentes. A figura 4 mostra os principais componentes 

de um ambiente de gerenciamento OSI. 

 

Roteador

Métodos de acesso
dependentes dos dispositivos

Objetos
Gerenciados

Aplicação Agente

Elementos de Rede

Aplicação
Gerente

Operações de Gerenciamento

Notificações

Sistema
Gerenciado

Sistema de
Gerência

CMIP

PC

MIB

Impressora

 

Figura 4: Componentes do Ambiente de Gerenciamento OSI (Fonte: SCHWEITZER, 1996) 

 

2.2.2 Protocolo de Gerenciamento CMIP 

O protocolo utilizado no modelo OSI para a troca de dados entre estas 

entidades de aplicação de gerenciamento é o CMIP. O CMIP é um protocolo orientado 

a conexão que oferece um formato comum para a transferência das informações de 

gerenciamento entre entidades pares (NUNES et al, 1994). Para a troca de informações 

de gerenciamento utiliza-se o protocolo CMIP juntamente com o CMIS (Common 

Management Information Service) que provê serviços para a troca de informações 

relativas às operações de gerenciamento e notificações com o propósito de 

gerenciamento comum. Esta troca é efetuada através das CMIPDU (Common 

Management Information Protocol Data Units) que são as unidades de dados do 
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protocolo CMIP. O serviço de troca de informações de gerenciamento proporcionado 

pelo CMISE é definido em termos das seguintes primitivas, apresentadas na tabela 1. 

Tabela 1: Primitivas do protocolo CMIP 

Primitiva Descrição 

M-CREATE-request/indication Solicita a criação de uma instância de um objeto 

gerenciado. 

M-CREATE-response/confirmation Confirma a criação de uma instancia de objeto 

gerenciado. 

M-DELETE-request/indication Solicita a remoção de uma instancia de objeto 

gerenciado. 

M-DELETE-response/confirmation Confirma a remoção de uma instancia de objeto 

gerenciado. 

M-GET-request/indication Solicita a leitura de valores de atributos. 

M-GET-response/confirmation Retorna o valor do atributo solicitado. 

M-CANCEL-GET-request/indication Solicita o cancelamento de um pedido de M-GET. 

M-CANCEL-GET-

response/confirmation 

Confirma o cancelamento de uma operação M-

GET. 

M-SET-request/indication Solicita a atribuição de valor a um atributo. 

M-SET-response/cofirmation Confirma a atribuição de valor ao atributo 

especificado. 

M-EVENTE-REPORT-

request/indication 

Emite algum tipo de relatório de eventos. 

M-EVENTE-REPORT-

response/confirmation 

Confirma a recepção de algum tipo de relatório de 

eventos. 

M-ACTION-request/indication Solicita a execução de uma ação sobre um objeto 

gerenciado. 

M-ACTION-response/confirmation Confirma a execução de uma ação dobre um objeto 

gerenciado. 
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2.2.3 Áreas Funcionais de Gerenciamento  

As atividades de gerenciamento no modelo OSI são classificadas em cinco 

áreas funcionais: gerenciamento de configuração, gerenciamento de falhas, 

gerenciamento de desempenho, gerenciamento de segurança e gerenciamento de 

contabilização. Estas áreas buscam resolver, respectivamente, problemas relativos a 

configuração da rede, falhas de componentes, níveis de desempenho alcançados pela 

rede, segurança e contabilização de sua utilização. 

O gerenciamento de configuração habilita o usuário a criar e modificar o 

modelo de gerência de recursos físicos e lógicos da rede de telecomunicações. Tem 

como objetivo manter e monitorar a estrutura física e lógica da rede; modificar e 

modelar as configurações dos recursos físicos e lógicos de acordo com as 

necessidades. 

O gerenciamento de falhas é o conjunto de funções  que possibilita a detecção, 

a isolação e a correção de uma operação anormal da rede. Abrange funções para 

investigar a ocorrência de falhas, identificar as falhas, realizar testes para obter o 

diagnóstico e corrigir as falhas. 

No gerenciamento de desempenho são contidas as funções para medir, 

monitorar, avaliar e relatar os níveis de desempenhos alcançados pela rede. Preocupa-

se com o desempenho corrente da rede, incluindo parâmetros estatísticos tais como 

atrasos, vazão, disponibilidade e números de retransmissões. Informações coletadas 

nesta área ajudam no planejamento e controle da qualidade de serviço da rede. 

Gerenciamento de segurança dá apoio à aplicação de políticas de segurança. 

Inclui funções para criar, controlar e eliminar mecanismos de segurança, distribuir 

informações relevantes à segurança, registrar eventos, etc. Contém três categorias de 

atividades: gerenciamento de segurança do sistema, gerenciamento dos serviços de 

segurança e gerenciamento dos mecanismos de segurança. O sistema de gerenciamento 

deve providenciar alarmes para o gerente da rede quando eventos de segurança forem 

detectados. 

O gerenciamento de contabilização contém funções que possibilitam 

determinar o custo associado à utilização dos recursos da rede, e inclui funções que 

permitem determinar quais recursos e quanto desses recursos estão sendo utilizados. 
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2.2.4 Base de informação de gerenciamento (MIB) 

Para garantir a interoperabilidade entre diferentes sistemas de gerenciamento 

de redes, é necessário que estes sistemas tenham uma visão comum da informação de 

gerenciamento. É necessário definir uma Estrutura de Informação de Gerenciamento 

(SMI – Structure of Managemet Information), que especifica o modelo de informação 

a ser adotado. 

De uma forma mais precisa, o Modelo de Informação é uma representação 

estruturada do comportamento dos recursos gerenciados, do ponto de vista da 

informação.  

O objetivo do Modelo de Informação é fornecer um padrão para a comunicação 

de informações de gerência. Nele devem estar representados todos os aspectos 

relevantes da sintaxe (forma) e da semântica (significado) relativos aos dados e 

comportamentos dos recursos gerenciados necessários a gerência. Os documentos 

X.720 - Structure of Management Information: Management Information Model 

(X.720) e X.721- Structure of Management Information : Definitions of Management 

Information (X.721) definem o modelo de informação de gerenciamento. 

Na apresentação do modelo, a ISO utilizou uma abordagem orientada a objetos, 

caracterizando os recursos do sistema como objetos gerenciados definidos através de 

seus atributos, das operações a que podem ser submetidos e das notificações que 

podem ser emitidas. O conjunto de objetos gerenciados dentro de um sistema aberto 

define a Base de Informações de Gerenciamento (MIB - Management Infomation 

Base).  

Em um sistema de gerenciamento, a MIB contém os objetos gerenciados e suas 

propriedades. Estas propriedades definem os atributos, ações, operações, notificações e 

comportamentos que os mesmos podem assumir. As propriedades são especificadas 

através de uma estrutura de classes de objetos gerenciados. Objetos gerenciados que 

possuem as mesmas propriedades são definidos em uma mesma classe. Um objeto 

gerenciado é dito como sendo uma instância (um dos membros existentes) de uma 

classe e compartilha as mesmas propriedades com os outros objetos desta mesma 

classe. 
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2.2.5 Considerações sobre o Modelo OSI 

O surgimento do padrão ISO/OSI para gerência de redes foi de grande 

importância, pois é o modelo de referência para o desenvolvimento de sistemas de 

gerenciamento. Apesar de sua rica funcionalidade, o modelo OSI encontra dificuldades 

da adesão no mercado, principalmente pela complexidade e conseqüente alto custo 

advindos dessa riqueza de funcionalidades. Outro padrão de gerenciamento, o SNMP, 

que compõe o popular conjunto TCP/IP, tem obtido maior aceitação, principalmente 

por ser mais simples e fácil de implementar, suprindo as necessidades básicas de 

grande maioria, embora seja bastante inferior à proposta da ISO. Para Comer (2001) o 

modelo SNMP é o mais utilizado para gerenciar redes LAN/MAN/WAN. 

Atualmente, o padrão OSI tem sido mais empregado na área de gerência de 

redes de telecomunicações, onde o custo de sua implementação é bem melhor aceito, 

principalmente devido ao valor dos equipamentos que compõem essas redes, sendo 

necessário a rica funcionalidade e a robustez que o padrão OSI possui (CHAVES, 

1999). 

 

2.3 Modelo de Gerenciamento SNMP 

 

No início da rede Internet, com diversos backbones e operadores, houve a 

necessidade de se criarem melhores ferramentas para o gerenciamento das redes de 

computadores. Em maio de 1990, publicou-se a RFC 1157, que definiu a primeira 

versão do SNMP (TANENBAUM, 1997). O modelo SNMP define uma forma 

sistemática de monitorar e gerenciar uma rede de computadores.  

Devido sua simplicidade e fácil implementação, esta arquitetura tornou-se um 

padrão de facto para gerenciamento de redes, largamente implementado em produtos 

comerciais, o que o faz dominar atualmente o mercado de sistemas de gerenciamento 

de redes.  

Com o passar do tempo, as deficiências do SNMP começaram a se tornarem 

mais evidentes, o que resultou na proposta de versões mais aprimoradas conhecidas 

como SNMPv2, definidas nas RFCs 1441 e1452, e após, o SNMPv3. 
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O SNMP é apresentado através de três documentos que constituem a base para 

a estrutura de gerenciamento: 

- RFC 1155 Structure of Management  Information (SMI), que define a 

estrutura de informação de gerenciamento; 

- RFC 1213 Management Information Base (MIB), que define a base de 

informação de gerenciamento; 

- RFC 1157 Simple Network Management Protocol (SNMP), que define o 

protocolo de comunicação de gerenciamento SNMP; 

O modelo de gerenciamento consiste em um esquema centralizado, onde uma 

estação (host) é configurada como gerente e os elementos restantes da rede 

desempenham a função de agentes ou proxy agents. Proxy agents tem a função de 

buscar os equipamentos que não implementam o SNMP. Cada agente possui uma MIB 

que contém as variáveis relativas aos objetos gerenciados.  

 

2.3.1 Estrutura de Informação de Gerenciamento (SMI) 

As regras de construção das estruturas de gerências contidas na MIB são 

descritas através da SMI. A estrutura de informações de gerência SMI é um conjunto 

de documentos que definem: 

- a forma de identificação e agrupamento das informações; 

- as sintaxes permitidas; 

- os tipos de dados permitidos. 

No SMI, os recursos a serem gerenciados são representados através de objetos 

gerenciados.  As variáveis SNMP são definidas como objetos individuais. Os objetos 

inter-relacionados são reunidos em grupos, e os grupos formam módulos 

(TANENBAUM, 1997). A intenção é a de que todos os fornecedores compatíveis com 

um grupo também aceitem todos os objetos contidos nesse grupo. No entanto, um 

fornecedor compatível com um módulo não precisa aceitar todos os seus grupos 

módulos (TANENBAUM, 1997).  

Diferente ao modelo proposto pela arquitetura de gerenciamento OSI, neste 

modelo não é utilizado o conceito de classes de objetos e seus respectivos atributos, no 
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entanto, são definidos tipos de objetos. A definição de tipo de objeto contém cinco 

campos: 

- nome textual com o respectivo identificador de objeto; 

- uma sintaxe ASN.1 (Abstract Syntax Notation . One); 

- a definição da semântica associada ao tipo de objeto; 

- o tipo de acesso (read-only, read-write, write-only ou não acessível); 

- o status (obrigatório, opcional ou obsoleto). 

Os tipos de objetos utilizados são: 

- Simples: utilizando quatro tipos primitivos da ASN.1 (INTEGER, OCTET 

STRING, NULL e OBJECT IDENTIFIER); 

- Contexto-de-aplicação: utilizando tipos especiais definidos pela SMI 

(Ipadress, NetworkAddress, Conter, Gauge, TimeTicks e Opaque); 

- Construídos: utilizando para sua definição tipos construtores da ASN.1 

(<list> e <table>).  

Na tabela 2 são apresentados os tipos de dados usados para variáveis 

monitoradas pelo SNMP. 

 

Tabela 2: Tipos de Dados 

Nome Descrição 

IpAddress  Um tipo de dado representando um endereço IP em forma de decimal 

com  ponto 

NetworkAddress Um tipo de dado representando um endereço de uma das possíveis 
famílias de protocolos 

Counter Um tipo de dado representando um inteiro não-negativo que é 
incrementado monotonicamente até alcançar um valor máximo, quando 
retorna a zero. 

Gauge Um tipo de dado representando um inteiro não-negativo que pode 
aumentar ou diminuir, mas que reinicia a contagem. 

TimeTicks Um tipo de dado representando um inteiro não-negativo que mede o 
tempo, em centésimos de segundos, desde um instante inicial, não 
excedendo 232 - 1 

Opaque Um tipo de dado que representa uma codificação arbitrária. 
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List Definido a partir do tipo construtor SEQUENCE; usado para criar uma 
coluna em uma tabela. 

Table Definido a partir do tipo construtor SEQUENCE OF; usado para criar 
uma tabela bidimensional, que pode possuir zero ou mais linhas, cada 
linha tendo o mesmo numero de colunas. 

INTEGER Inteiro 

BIT STRING Mapa de bits de 1 a 32 

OCTET STRING String de bytes de tamanho variável 

OBJECT 

IDENTIFIER 

Um lista de inteiros 

 

Um exemplo da notação de uma variável SNMP, de acordo com a estrutura 

SMI, é apresentada na figura 5: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Um exemplo de variável SNMP 

 

2.3.2 Base de Informação de Gerenciamento – MIB 

Os objetos gerenciados são definidos na MIB. Estes objetos estão sob a guarda 

de um agente de gerenciamento e a comunicação entre este agente e um gerente, 

localizado na estação de gerenciamento é feita utilizando o protocolo SNMP. 

Por conveniência, esses objetos são agrupados em categorias. As categorias 

têm como objetivo oferecer uma base daquilo que uma estação de gerenciamento deve 

compreender. 

No SNMP versão 1, foi definida a MIB-I com os seguintes categorias: 

lostPackets OBJECT TYPE 

SYNTAX Counter 

MAX-ACCESS read-only; 

STATUS current 

DESCRIPTION 

“o número de pacotes perdidos desde a última  

inicialização” 

: : = { experimental 20} 



 22 

system:  : informações básicas do sistema 

interfaces : interfaces de rede                                    

at  : tradução de endereço                                   

ip:         : software de protocolo IP                              

icmp:         : protocolo de estatísticas para controle interno de mensagens 

tcp          : software de protocolo TCP                             

udp          : software de protocolo UDP                              

egp          : software de protocolo EGP                              

 

No SNMP versão 2, foi definida a MIB-II com os seguintes categorias: 

system      : informações básicas do sistema                          

interfaces   : interfaces de rede                                    

at           : tradução de endereço                                    

ip           : software de protocolo IP                               

icmp        : protocolo de estat. para contr. interno de msgs.       

tcp         : software de protocolo TCP                              

udp          : software de protocolo UDP                               

egp         : software de protocolo EGP                              

transmiss    : transmissão. Média-específica                           

snmp : aplicações SNMP 

Para cada uma das categorias acima, são definidos os objetos pertencentes a 

elas. Como exemplo,  a categoria IP, trata do tráfego IP recebido e emitido pelo nó, 

sendo composto pelos seguintes objetos: 

- ipForwarding - indica se esta entidade é um gateway IP ; 

- ipInHdrErrors - número de datagramas recebidos descartados devido a erros 

em seu cabeçalho IP ; 
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- ipInAddrErrors - número de datagramas recebidos descartados devido a 

erros em seu endereço IP ; 

- ipReasmOKs - número de datagramas IP remontados com sucesso; 

- ipRouteMask - máscara de sub-rede para rota; 

Para identificar, de maneira universal, os objetos contidos na MIB, é utilizada a 

hierarquia de registro. Essa hierarquia é especificada seguindo as regras definidas pela 

notação ASN.1. A figura 6 mostra a árvore de registro utilizada. Todos os objetos da 

MIB são registrados com nomes cujo prefixo é 1.3.6.1.2.1. Por exemplo, para a 

categoria TCP, foi atribuído o valor numérico 6; os nomes de todas as variáveis da 

MIB, que correspondem ao TCP, tem um identificador iniciado com o prefixo 

iso.org.dod.internet.mgmt.mib.tcp ou 1.3.6.1.2.1.6. 

 

 

Figura 6: Hierarquia de Registro da MIB-I (Fonte: CARVALHO, 1994) 

 

 

 



 24 

2.3.3 O protocolo SNMP 

O SNMP é um protocolo definido em nível de camada de aplicação, para 

comunicação entre o agente e gerente de uma aplicação de gerenciamento.  Os dados 

são obtidos através de requisições de um gerente a um ou mais agentes utilizando os 

serviços do protocolo de transporte UDP (User Datagram Protocol) – protocolo não 

orientado a conexão - para enviar e receber suas mensagens através da rede. 

Normalmente é utilizado quando uma estação de gerenciamento envia uma solicitação 

a um agente solicitando informações a ele ou forçando-o a utilizar seu estado de 

alguma forma. Normalmente, o agente simplesmente responde com as informações 

solicitadas ou confirma que atualizou seu estado (TANENBAUM, 1997). 

Os comandos deste protocolo são limitados e baseados no mecanismo de 

busca/alteração. Neste mecanismo estão disponíveis as operações de alteração de um 

valor de um objeto, de obtenção dos valores de um objeto e suas variações. 

A vantagem da utilização de um número limitado de operações, baseadas em 

um mecanismo de busca/alteração, é por tornar, desta forma, um protocolo simples, de 

fácil implementação, estável e flexível. Com isso, se reduz o tráfego de mensagens de 

gerenciamento através da rede e permite a introdução de novas características. 

Assim como no modelo OSI, o funcionamento do SNMP é baseado em agente 

e gerente. Cada recurso gerenciado é visto como um conjunto de variáveis que 

representam informações referentes ao seu estado atual. Estas informações ficam 

disponíveis ao gerente através de consulta e podem ser alteradas por ele. Todos 

recursos gerenciadas pelo SNMP devem possuir um agente e uma MIB. 

Há neste protocolo duas operações básicas (GET e SET) e suas derivações 

(GET-NEXT e TRAP), apresentadas na tabela 3. 
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Tabela 3: Operações do protocolo SNMP 

Operação Função 

 

get-request 

 

Solicitação de recuperação do valor de uma ou um conjunto de 
variáveis informados na solicitação 

 

get-next-request 

 

 

Solicitação de recuperação do valor de uma ou um conjunto de 
variáveis que sucedem lexicograficamente aquelas informadas na 
solicitação 

 

set-request 

 

 

Solicitação para atribuição de valor a uma ou um conjunto de 
variáveis 

 

get-response 

 

Resposta às operações get-request, get-next-request e set-request 

 

trap 

 

Envio de um evento não solicitado para uma ou várias estações de 
gerenciamento. 

 

A operação TRAP é utilizada para comunicar um evento. O agente comunica 

ao gerente o acontecimento de um evento, previamente determinado. São sete tipos 

básicos de Trap determinados: 

- coldStart: a entidade que a envia foi reinicializada, indicando que a 

configuração do agente ou a implementação pode ter sido alterada; 

- warmStart: a entidade que a envia foi reinicializada, porém a configuração 

do agente e a implementação não foram alteradas; 

- linkDown: o enlace de comunicação foi interrompido; 

- linkUp: o enlace de comunicação foi estabelecido; 

- authenticationFailure: o agente recebeu uma mensagem SNMP do gerente 

que não foi autenticada; 

- egpNeighborLoss: um par EGP parou; 

- enterpriseSpecific: indica a ocorrência de uma operação TRAP não básica. 
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2.3.3.1 O SNMP versão 2 (SNMPv2) 

O SNMPv2 é uma revisão do SNMPv1 que elimina algumas de suas 

deficiências. Dentre as quais, pode-se destacar a ineficiência na transferência de blocos 

de dados, a falta de comunicação entre estações de gerência e a falta de segurança. O 

SNMPv1 é considerado ineficiente na transferência de blocos de dados porque cada 

transação só pode transferir uma quantidade limitada de dados. Dependendo da 

quantidade de dados a serem transferidos, são necessárias múltiplas transações entre a 

estação de gerência e o agente. 

O SNMPv2 implementa a mensagem GET-BULK-REQUEST, que reduz a 

quantidade de mensagens necessárias para se transferir uma grande quantidade de 

dados a partir de um agente. Essa mensagem elimina uma das principais deficiências 

do SNMPv1 e simplifica a implementação das aplicações nas estações de gerência. 

Outra alteração implementada no SNMPv2 que torna mais eficiente a 

transferência dos dados é o comando GET-REQUEST ser não atômico. No SNMPvl, 

se um comando GET-REQUEST listar mais de uma variável e o agente não puder 

retornar o valor de uma delas, todo o comando é rejeitado. Com o comando não 

atômico, pode-se retornar resultados parciais. Isto possibilita que o agente retorne 

alguns valores e que ignore o restante do comando.  

Quanto à cooperação entre estações de gerência, no SNMPvI não há uma forma 

fácil de provê-la, a troca de informações entre estações de gerência normalmente é 

feita por mecanismos proprietários. Isto é uma limitação, pois à medida que a rede 

cresce, torna-se impraticável uma arquitetura centralizada. Para solucionar este 

problema, o SNMPv2 inclui a mensagem INFORM-REQUEST que permite a 

cooperação entre estações de gerência. 

No que diz respeito à segurança, os recursos para garantir a segurança no 

SNMPv2 são mais sofisticados do que no SNMPvl. Cada mensagem contém um 

cabeçalho com informações relacionadas aos mecanismos de segurança. Esse 

cabeçalho apresenta formatos diferentes dependendo do tipo de mensagem: não 

segura, autenticada, mas não privada, privada mas não autenticada ou privada e 

autenticada. (ALBUQUERQUE, 2001) 
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2.3.3.2 O SNMP versão 3 (SNMPv3) 

A versão 3 do SNMP (SNMPv.3) trouxe como principais vantagens aspectos 

ligados à segurança. Esta segurança busca evitar a alteração das mensagens enviadas. 

Além disto, barra-se o acesso a elementos estranhos à execução de operações de 

controle, que são realizadas através da primitiva Set-Request. Evita-se também a 

leitura das mensagens por parte de estranhos, além de se garantir ao gerente o direito 

de alteração da senha dos agentes. (DELFINO, 1998) 

A segurança é conseguida através da introdução de mecanismos de criptografia 

com o DES (Data Encryption Standard), através de algoritmos que podem ser tanto o 

MD5 quanto o SHA (Secure Hash Algorithm).  

 

2.4 SNMP x CMIP 

 

Comparando-se os protocolos SNMP e o CMIP, vê-se que o SNMP é bastante 

simples pela sua fácil implementação, porém, apresenta deficiências em relação à 

segurança ao ser usado em aplicações mais críticas. Já o CMIP é um protocolo mais 

robusto e abrangente, que já foi concebido com o objetivo de adequar-se à 

complexidade das redes. Mas apesar desta característica, ainda não alcançou um grau 

de estável de aceitação pela comunidade (SZTAJNBERG,1996) 

Projeções de mercado demonstram que o SNMP continuará sendo o mais usado 

em pequenas redes, enquanto que o CMIP deve dominar apenas o mercado composto 

pelas grandes redes corporativas e redes públicas de telecomunicações, os quais 

usufruem e necessitam de todas as funcionalidades e características deste protocolo. 



 28 

 

 

 

3 SOFTWARE LIVRE 

 

Uma das etapas do gerenciamento de uma redes de computadores, é a seleção 

das ferramentas tecnológicas que darão suporte a tal tarefa. Este trabalho propõe, para 

o gerenciamento de redes de micro e pequenas empresas, a utilização de ferramentas 

de gerenciamento baseada na filosofia de software livre. Para tanto, apresenta-se neste 

capítulo o conceito de software livre e suas características básicas.   

 

3.1 Introdução 

 

Software livre, ao contrário de que muitos pensam, não se refere a preço, e sim 

a questão de liberdade. A filosofia do Software Livre tem origem da livre troca de 

conhecimentos e de pensamentos que podem tradicionalmente ser encontrada no 

campo científico. Tal como as idéias, os programas de computador não são tangíveis e 

podem ser copiados sem perda.  

No inicio dos anos 80, Richard M. Stallman (apud GREVE, s/ data) foi o 

primeiro a formalizar esta maneira de pensar para o software sobre a forma de quatro 

liberdades: 

- 1ª liberdade: a liberdade de executar o software, para qualquer uso; 

- 2ª liberdade: a liberdade de estudar o funcionamento de um programa e de 

adapta-lo às suas necessidades; 

- 3ª liberdade: a liberdade de redistribuir cópias; 

- 4ª liberdade: a liberdade de melhorar o programa e de tornar as 

modificações públicas de modo que a comunidade inteira beneficie da 

melhoria; 
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Um programa só pode ser considerado Software Livre se atender a estas quatro 

liberdades. Deste modo, pode-se redistribuir cópias do programa, modificadas ou não, 

seja de graça ou cobrando uma taxa pela distribuição, seja para onde e quem for. Como 

se deve ter a liberdade para fazer modificações, a publicação do código fonte é 

condição necessária para o Software Livre.  

Como o termo “livre” refere-se a “liberdade” e não a preço, não se há 

contradição nenhuma ao vender cópias de software livre. Na realidade, a liberdade de 

vender cópias é crucial. As coleções de software livre que são vendidas em CD-ROMS 

são importantes para a comunidade e a venda dos mesmos é um modo importante para 

obter fundos para o desenvolvimento de software livre. (GUFSC, s/ data) 

Autores de software livres geralmente procuram uma combinação das seguintes 

características (TREVISAN, 1999): 

- Não permitir o uso dos seus códigos em softwares comerciais. Como eles 

estão disponibilizando o código para o uso de outros, sem nenhum lucro adicional, eles 

não querem que alguém o utilize em um software comercial.  

- Proteger a identidade do autor do código. Devido ao trabalho envolvido 

no desenvolvimento, as pessoas não desejam que alguém venha, remova o seu nome e 

diga que foi ele que escreveu o software.  

- Distribuição do código fonte. Um dos problemas mais comuns dos 

softwares comerciais é que não se pode resolver bugs, pois o código fonte não está 

disponível. Além disso, a empresa pode decidir parar de suportar o hardware utilizado. 

Muitas licenças free forçam a distribuição do código fonte, para proteger o usuário, ao 

permitir que ele customize o software para as suas necessidades.  

- Forçar que quaisquer trabalhos que incluam parte do seu software 

(chamados de trabalhos derivados, segundo as discussões de copyright) a citar seu 

nome e usar a mesma licença (free). 

 

3.2 Tipos de Softwares 
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Para diferenciar um software livre de um software gratuito, é necessários listar 

as denominações de outras distribuições de software mais comuns, e suas respectivas 

características (TREVISAN, 1999): 

- Software de Domínio Público: um software de domínio público é um 

software que não apresenta nenhum copyright. É um caso especial de distribuição, 

onde a autorização do autor para o uso da aplicação pode não se estender para algumas 

cópias ou modificações, podendo ou não ser grátis. Algumas vezes, pode-se confundir 

software de domínio público com software livre, mas para maior clareza, recomenda-

se utilizar o termo domínio público somente com o sentido legal, ou seja, software sem 

copyright.    

- Software com Copyleft: software com copyleft é um software livre cujos 

termos de distribuição não permitem aos re-distribuidores adicionarem quaisquer 

restrições quanto à distribuição ou modificação do software. Isso significa que 

qualquer cópia do software, mesmo modificada, deve permanecer como um software 

livre.  

- Software Livre sem Copyleft: neste caso, as permissões de cópia, 

distribuição e modificações definidas pelo autor podem sofrer restrições adicionais.  

Se um programa é livre e não tem copyleft, então alguma cópia ou versão modificada 

pode não ser livre. Uma companhia de software pode compilar o programa, com ou 

sem modificações, e distribuir a aplicação como um software proprietário.  

- Software Semi-Livre: um software semi-livre é um software que não é 

livre, mas vem com permissões de uso individual, cópia, distribuição ou modificação, 

para propósitos não comerciais.  

- Software Proprietário: um software proprietário é um software que não é 

livre ou semi-livre. Seu uso, redistribuição ou modificação é proibido, ou requer que 

você peça permissão, ou até mesmo restringe quaisquer ações.  

- Freeware: o termo freeware não tem uma definição clara largamente 

aceita, mas é comumente usado para definir sistemas que permite a distribuição, mas 

não a modificação (e seus códigos fonte não estão disponíveis). Não é o mesmo que 

software livre.  

- Shareware: shareware é um software que vem com permissão de 

redistribuição, mas estabelece que para continuar utilizando o software, deve-se pagar 



 31 

o valor referente à licença. Um shareware não é um software livre ou mesmo um semi-

livre. As razões para isso são que, para a maioria dos sharewares, o código fonte não 

está disponível, e não permite fazer a instalação sem pagar a licença, mesmo para usos 

não comerciais.  

- Software Comercial: um software comercial é um software que foi 

desenvolvido por uma empresa, e que almeja fazer dinheiro com o uso desse software. 

Assim, um software comercial não é a mesma coisa que um software proprietário. A 

maioria dos softwares comercial é proprietário, mas também existem softwares 

comerciais livres, assim como softwares não livres que não são comerciais.  

 

3.3 Licença Pública Geral da GNU 

 

Muitas pessoas escrevem suas próprias licenças, mas geralmente elas são 

ambíguas ou conflitantes. A Licença Pública Geral (GPL) é a licença mais popular e 

utilizada para softwares livres atualmente. As licenças da maioria dos softwares têm 

como objetivo de privar a liberdade de compartilhá-lo e modificá-lo. Pelo contrário, a 

GPL pretende garantir a liberdade de compartilhar e modificar o software livre, 

assegurando-se de que o software é livre para quaisquer usuários (GNU, 2003). 

Para proteger os seus direitos, a GPL faz algumas restrições que proíbe 

qualquer pessoa negar esses direitos ou solicitar a sua renuncia a eles. Estas restrições 

implicam em certas responsabilidades a quem distribui e/ou modifica copias de 

software. A pessoa que distribuir o software, modificado ou não, deve dar ao receptor 

todos os direitos que você tem em relação ao software. Deve-se assegurar de que eles 

recebam ou possam obter o código fonte, assim como informações para conheçam os 

seus direitos. 

A proteção dos seus direitos envolve dois passos: copyright do software e a 

licença, a qual da permissão legal para a cópia, distribuição e/ou modificação do 

software. 

Para a proteção dos autores e de sua própria, a GPL informa que não há 

garantias para o software livre. Caso o software seja modificado por alguém e 

distribuído, os usuários devem saber que o que eles utilizam não é o original, portando 
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qualquer problema introduzido por outros não é refletido na reputação do autor 

original. 

Qualquer programa de livre distribuição é ameaçado constantemente pelas 

patentes de software. A GPL deseja evitar o perigo de que distribuidores de um 

programa livre obtenham patentes, individualmente, tornando-se os seus donos 

efetivos. Para evitar isso, a GPL deixa claro que qualquer solicitação de patente deve 

ser feita permitindo o uso por qualquer indivíduo, caso contrario não seja feita.  

Apesar do software livre não ser totalmente livre de restrições, ele permite uma 

grande flexibilidade ao usuário, para fazer o que necessita, e ao mesmo tempo protege 

os direitos do autor. 

 

3.4 Softwares “Piratas” e a Legislação 

 

Dezoito de maio de 2001, a ABES (Associação Brasileira de Empresas de 

Software) decreta o fim da trégua ao software pirata e intensifica a busca, apreensão e 

multa as empresas que não legalizarem ou destruírem seus softwares piratas. 

A ABES age de acordo com a Lei de Software, Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro 

de 1998, sancionada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, onde as empresas 

portadoras de softwares piratas serão penalizadas com multa de três mil vezes o valor 

de cada software ilegal, além de prisão por até dois anos do proprietário da empresa. 

Sendo assim, a empresa portadora, por exemplo, de um software pirata que 

custa R$600,00 poderia pagar o equivalente a R$1.800.000,00. Desta forma pode-se 

notar que é inviável utilizar software pirata em empresas que poderão vir a ser 

fiscalizadas. 

Uma empresa que não quer correr este risco basicamente tem três opções: 

- Solução 1 : destruir todos os softwares voltar a trabalhar com caneta, lápis e 

papel. (Solução Inviável para qualquer pequena empresa) 

- Solução 2 : legalizar todos os softwares que sua empresa usa, pagando por 

isso um preço alto, porém menor que a multa. 

- Solução 3 : a adoção de softwares livres. 
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Softwares livres estão cada vez mais sendo fomentados e competindo com 

softwares proprietários, sendo que há casos da qualidade do software livre ser bastante 

superior a do seu equivalente proprietário. Portanto, pode-se perceber que a adoção de 

softwares livres é uma solução muito atrativa, principalmente para empresas menores, 

que dispõem de pouco recurso financeiro. 

 

3.5 Software Livre nas Empresas 

 

O ambiente corporativo busca cada dia mais a redução de custos e otimização 

de seus sistemas de gerenciamento. Uma grande vantagem do software livre é de 

funcionarem como contraponto à política de “obsolescência controlada”, instituída por 

empresas como a Microsoft, que constantemente substituem os próprios programas por 

novas versões. Desta forma o fabricante é quem determina o tempo de uso do 

software. O usuário apenas recebe as informações sobre o que já está ultrapassado. 

(MAIA, 2003). 

 Hoje existem várias ferramentas livres que podem ser utilizadas em 

corporações tendo a mesma aplicabilidade e flexibilidade. Algumas grandes 

corporações, como as lojas Renner, Procergs, Banrrisul, Grupo Panvel e a Univates, 

estão trocando ou já trocaram de alguma forma suas aplicações proprietárias por 

aplicações livres, podemos citar Mega−corporações como IBM e HP que também 

estão investindo pesado em aplicações livres. Lembra−se que quem pirateia software 

no Brasil está sujeito a punições que variam de seis meses a quatro anos de detenção, 

além do pagamento de indenização milionária de até três mil vezes o valor do software 

pirateado aos produtores do mesmo (GUSMAN, 2002). 

Portanto, todas as empresas, sejam pequenas médias ou grandes, devem 

considerar a utilização de software livre. 
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4 POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE REDE 

 

Atualmente, é quase inexistente a bibliografia referente à política de 

gerenciamento de redes computadores. Acredita-se que exista um grande número de 

organizações que elaboraram sua política de gerenciamento de rede, com base na 

experiência de seus colaboradores, porém, na grande maioria das vezes, estas políticas 

constituem documentos confidenciais da organização. Portanto, encontrou-se grande 

dificuldade em desenvolver o tema proposto, pela escassez de publicações científicas e 

acadêmicas na área.  

Visando formar e solidificar um conhecimento para possibilitar a proposta de 

uma política de gerenciamento de redes, buscou-se fazer uma revisão bibliográfica 

acerca de temas afins ao tema proposto. Desta forma, neste capítulo constam alguns 

trabalhos acadêmicos e de consultores comercias que apresentam importantes 

contribuições para a realização deste trabalho de pesquisa. 

 

4.1 Definição do termo 

 

No sentido literal da palavra, política pode ser definida como um plano de ação 

(BUENO, 2000).  

A definição do termo “política de gerenciamento de rede” foi encontrada em 

apenas duas bibliografias. A primeira, de cunho comercial, define política de 

gerenciamento de rede como sendo o primeiro passo para implementar um 

gerenciamento de redes efetivo, baseando-se nas necessidades do negócio (MATIAS,  

2003). 

A segunda, de cunho acadêmico, afirma que uma política de gerenciamento 

deve definir “[..] procedimentos administrativos de como encaminhar adequadamente 
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os assuntos referentes ao gerenciamento da rede corporativa entre as pessoas 

envolvidas no processo de gerenciamento”. (CLEMENTI, 1999, p.24). 

 

4.2 Descrição dos trabalhos relacionados 

 

Grande parte das publicações acerca de políticas de TI refere-se 

especificamente a políticas de segurança. A elaboração e a implementação de políticas 

de segurança visa:  

“definir requisitos físicos, lógicos e comportamentais da infra-estrutura para 

estabelecer a capacidade de sobrevivência aos ambientes de Tecnologia da 

Informação, devendo fixar as diretrizes, normas e procedimentos que devem ser 

seguidos para o uso seguro dos sistemas de informação da organização, fornecendo 

informações de como gerenciar, distribuir e proteger os principais componentes dos 

sistemas”. (ABNT, 2001; MODULO, 2002; MASSIGLIA, MARCUS, 2002; SILVA, 

2001; SWISHER et. al, 1996 apud FARIAS, 2003, p. 73). 

O trabalho de Beal (1998) sobre segurança de Tecnologia de Informação define 

política de segurança como a forma de expressar de maneira formal o 

comprometimento da organização com a proteção de seus sistemas de informação. 

Esta política deve ser estabelecida no contexto dos objetivos e funções organizacionais 

e escrita de forma clara, concisa e estável. Embora o documento deva ter uma 

abrangência ampla, ele deve concentrar-se em questões de princípio, deixando de lado 

os detalhes de implementação. Beal (1998) afirma ainda que a política de segurança 

deve ser dinâmica, respondendo a mudanças nas ameaças e nas necessidades do 

negócio. Apesar de seu trabalho abordar especificamente a política de segurança, 

entende-se que muito de suas definições possam ser aplicadas para na política de 

gerenciamento de redes. 

Outra pesquisa que apresenta importantes contribuições para este trabalho é a 

dissertação de mestrado de Farias (2003). Em sua proposta, farias (2003) apresenta um 

modelo para a gerência da infra-estrutura de suporte a informática. No modelo 

proposto, a infra-estrutura compreende três elementos distintos: a Tecnologia da 

Informação, os Recursos Humanos e o Ambiente Organizacional. A Tecnologia da 

Informação é caracterizada por um conjunto de “elementos tecnológicos” que, por sua 
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vez, são compostos pelo hardware, software e pelos recursos de comunicação de dados 

da empresa. 

Conforme proposto por Farias(2003), para a adequada gerência dessa infra-

estrutura é necessário ser considerados os três tipos de planejamento: planejamento 

estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. 

O planejamento estratégico da infra-estrutura da tecnologia de informação 

define a linha mestra, isto é, quais são os objetivos da tecnologia da informação na 

empresa. A operacionalização do planejamento estratégico da tecnologia da 

informação deve ser realizada através de planos táticos. Os planos táticos a serem 

adotados na gerência de infra-estrutura de tecnologia da informação definem áreas de 

atuação e as ações gerais necessárias dentro de cada uma destas áreas. Cada uma das 

ações constitui um plano operacional. Os planos operacionais definem como as ações 

estabelecidas no planejamento tático devem ser executadas. Portanto, um plano 

operacional é composto por vários procedimentos, que detalham a sua execução. 

A figura 7 representa a dinâmica proposta por Farias (2003) para a gerência da 

infra-estrutura de tecnologia da informação das organizações. 

 

 

Figura 7: A dinâmica de planejamento proposta (Fonte: FARIAS, 2003, p. 65). 

 

Na elaboração do plano estratégico de Tecnologia da Informação devem ser 

definidos os objetivos a serem alcançados pela área. Cada objetivo definido no 

planejamento estratégico deve ser decomposto em três planos operacionais: plano 

operacional de Tecnologia da informação (TI), de Recursos Humanos (RH) e de 
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Ambiente Organizacional (AO). O plano tático de TI, RH e AO será composto, 

respectivamente, pelo conjunto dos planos operacionais definidos para cada um dos 

objetivos do plano estratégico de Tecnologia da Informação, conforme ilustra a figura 

8. 

 

Figura 8 : Decomposição do plano estratégico em operacionais e táticos (Fonte: FARIAS, 2003, 
p.66) 

 O trabalho de Farias (2003) apresentou uma proposta para o gerenciamento da 

infra-estrutura da tecnologia da informação nas organizações, considerando um 

planejamento sob a ótica do nível estratégico, operacional e tático, levando em 

consideração a influência dos fatores tecnológicos, humanos e organizacionais. A 

proposta de farias aborda uma ótica de gerenciamento mais ampla, considerando as 

pessoas, a tecnologia e ambiente organizacional como infra-estrutura de tecnologia da 

informação de uma organização. Seu trabalho pode contribuir para a proposta de uma 

política de gerenciamento de redes, pois esta pode ser considerada como um dos 

planos estratégicos da gestão da TI, sendo formada por planos operacionais e táticos.   

Referente a metodologia para implantações de soluções de gerenciamento, o 

trabalho considerado referência na área é o de Clementi (1999). Em sua dissertação de 

mestrado, Clementi (1999) apresenta uma metodologia para especificação e 

implementação de solução de gerenciamento para ambientes corporativos.   Sua 

metodologia é composta por quatro etapas:  1) Determinação dos requisitos, 2) 

Especificação da política de gerenciamento, 3) Seleção dos produtos de gerenciamento 

e 4) Implementação do gerenciamento, descritas a seguir. 
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- Etapa 1: Determinação dos Requisitos de Gerenciamento 

Esta etapa tem como objetivo determinar os requisitos de gerenciamento que 

serão atendidos pela solução de gerenciamento. Nesta fase será realizado o 

levantamento das informações da rede corporativa. Esta etapa é formada por 6 passos, 

conforme apresenta a tabela 4. 

Tabela 4: Passos da Etapa 1 de Clementi,1999 

Passos Descrição 

Estudo preliminar Tem o objetivo principal de determinar a viabilidade financeira para o 

início da execução de uma etapa de gerenciamento. Neste passo é gerada 

uma lista priorizada de todos os serviços prestados pela rede corporativa 

aos seus usuários, que devem ser gerenciados. Além disso é obtida 

informações de mercado (dificuldade/tempo de implementação, perfil 

requerido dos profissionais e qualidade do serviço prestado pelos 

fornecedores), para que então seja feita uma análise de viabilidade de 

início da etapa. 

Determinação dos tipos de 

recursos da rede corporativa 

Objetiva  levantar as informações referente aos recursos da rede 

corporativa. São considerados recursos os servidores, estações de 

trabalho, dispositivos de rede e segmento de rede. 

Elaboração de diagrama de 

rede corporativa 

Objetiva caracterizar a topologia da rede corporativa atual e futura e ter 

uma visão da localização geográfica dos recursos gerenciados. Permite 

visualizar os recursos e a sua interconexão, contendo pelo menos um 

caso de utilização de cada tipo de recurso existente na rede. 

Determinação da abrangência 

das etapas de gerenciamento 

Onde, para cada um dos serviços priorizados no primeiro passo, é 

estabelecida a abrangência do gerenciamento em termos de serviços e 

áreas funcionais (Configuração, Falhas, Desempenho, Segurança e 

Contabilização) a serem implementadas. 

Determinação dos recursos Nesta etapa são determinados os tipos de recursos relacionados a cada 

um dos serviços priorizados. 

Determinação dos requisitos 

de gerenciamento 

Para cada um dos os tipos de recursos identificados no passo anterior, 

são levantados os requisitos de gerenciamento de acordo com cada uma 

das áreas funcionais de gerenciamento. 
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- Etapa 2: Especificação da Política de Gerenciamento 

O objetivo principal desta etapa é especificar a política de gerenciamento que 

será adotada para o tratamento dos eventos. Para garantir a qualidade do 

gerenciamento, a política especificada deve contemplar a utilização de indicadores de 

nível de serviço, juntamente com as funções e o perfil dos executores do 

gerenciamento.  

O estabelecimento de indicadores de nível de serviço, fundamental para que se 

tenha uma referência da qualidade do serviço que está sendo prestado, devem ser 

obtidas junto aos usuários dos serviços prestados pela rede, com a participação do 

gestor. Estes indicadores são reavaliados após a instalação de produtos de 

gerenciamento, considerando que, neste momento, é possível ter uma idéia mais 

precisa de como os limites para os mesmos devem ser especificados (Clementi, 1999). 

Em qualquer empresa, seja qual for a área, os conhecimentos do profissional 

devem estar de acordo com sua função na empresa e, em se tratando de gerenciamento, 

isto se torna mais evidente. De acordo com Farias (2003), a falta de treinamento ou 

pessoal técnico inadequado para função que exerce pode fazer que um problema de 

fácil identificação se torne um problema de difícil resolução por não ter sido 

identificado adequadamente. Esta etapa é formada por três passos:  

• determinação dos indicadores de nível de serviço, fundamental para 

acompanhar a qualidade e a eficiência do processo de gerenciamento; 

• especificação da política de gerenciamento, que compreende a 

determinação das relações a serem mantidas entre os executores e os 

equipamentos de gerenciamento, possibilitando o encaminhamento 

eficiente das ocorrências da rede corporativa; 

• Determinação das funções e do perfil dos executores, que serão 

responsáveis por cumprir a política estabelecida no processo de 

gerenciamento.  

- Etapa 3: Seleção dos Produtos de Gerenciamento 

Nesta etapa, o objetivo é selecionar os produtos de gerenciamento mais 

apropriados para atender aos requisitos de gerenciamento estabelecidos na fase 1. Tais 
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produtos, junto à política de gerenciamento, irá compor a solução de gerenciamento. 

Esta etapa é formada por 7 passos: 

• determinação dos requisitos de produto de gerenciamento, onde se 

determina a arquitetura e os requisitos de produtos de gerenciamento. Os 

requisitos foram subdivididos por Clementi (1999) em grupos, descritos na 

tabela 5. 

Tabela 5: Requisitos de Software (fonte: Clementi, 1999) 

Nº Características Gerais 

 Aqui são descritas as características que não se enquadram nos outros 
agrupamentos estabelecidos.  

 Interface do Usuário 

 Enumeração das interfaces oferecida pelo produto 

 Comunicação com os Recursos Gerenciados 

 Enumeração dos mecanismos que o produto utiliza para enviar e obter informações 

dos recursos gerenciados 

 Núcleo 

 Enumeração das características básicas normalmente encontradas nos produtos de 

gerenciamento 

 Gerenciamento Integrado Distribuído 

 Enumeração dos requisitos referentes ao gerenciamento integrado distribuído (ex: 

acessos distribuídos, gerentes distribuídos, formas de monitoração remota). 

 Suporte aos Padrões de Gerenciamento 

 Enumeração dos requisitos referentes ao suporte do produto aos padrões de 

gerenciamento 

 Integração de Aplicação de Gerenciamento 

 Enumeração dos requisitos referentes ao nível de integração das aplicações de 

gerenciamento de recursos específicos na plataforma de gerenciamento. Essas 

aplicações são construídas através da utilização das APIs oferecidas pela 

plataforma de gerenciamento. 
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• Determinação dos requisitos de fornecedor de produto de gerenciamento, 

referentes a seus atributos (missão, estrutura organizacional e outros), 

serviços prestados (instalação, suporte e outros) e custos (suporte, 

treinamento e outros); 

• elaboração do roteiro de avaliação dos produtos de gerenciamento, 

utilizando os requisitos de produtos e fornecedores, juntamente com os 

requisitos de gerenciamento levantados na etapa 1. 

• seleção dos produtos de gerenciamento para avaliação, que são escolhidos 

através de informações dos produtos obtidas dos fornecedores, empresas 

usuárias deste produto e publicações especializadas, e que têm condições de 

atender os requisitos de gerenciamento estabelecidos e que serão avaliados; 

• avaliação dos produtos de gerenciamento, empregando o roteiro de 

avaliação dos produtos de gerenciamento elaborado no passo 3. Após esta 

avaliação, serão determinados os produtos componentes da solução de 

gerenciamento; 

• reavaliação da abrangência das etapas de gerenciamento, pois é possível 

que fatores relacionados a custo ou dificuldade de implementação de algum 

requisito de gerenciamento determine uma alteração de abrangência nas 

etapas de gerenciamento; 

• aquisição dos produtos de gerenciamento avaliados e aceitos, de acordo 

com os requisitos que serão atendidos e dos custos envolvidos. 

 

- Etapa 4: Implementação do Gerenciamento 

Essa fase trata da implementação da etapa de gerenciamento e se inicia a partir 

do momento em que as propostas estão aceitas. É composta pelos seguintes passos: 

• preparação da infra-estrutura para os produtos de gerenciamento; 

• reavaliação do perfil e das funções dos executores; 

• identificação e/ou contratação dos executores; 

• treinamento dos executores nos produtos de gerenciamento; 
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• instalação e configuração dos produtos de gerenciamento; 

• reavaliação da política de gerenciamento e indicadores de nível de serviços; 

• treinamento dos executores na política de gerenciamento; 

• implementação da etapa de gerenciamento corrente; 

• acompanhamento das etapas de gerenciamento. 

O trabalho de Clementi (1999), apresenta detalhadamente as etapas para a 

implantação de soluções de gerenciamento. Este trabalho define a especificação de 

uma política de gerenciamento de rede como uma de suas etapas, porém, não define 

com especificidades como deve ser construída essa política. Especifica apenas que a 

política deve contemplar a utilização de indicadores de nível de serviço, juntamente 

com as funções e o perfil dos executores do gerenciamento. 

Um dos trabalhos que tem um foco maior em políticas de gerenciamento de 

rede é o trabalho de Matias (2003). Porém, apesar de seu autor ser do meio acadêmico, 

esta referência bibliográfica refere-se a uma apostila de um curso de consultoria 

comercial. 

Matias (2003) descreve as seguintes etapas para a definição de uma política de 

gerenciamento de redes: 

• Etapa 1: Identificar os recursos da rede e suas relações com o negócio da 

organização; 

• Etapa 2: Identificar as necessidades de gerenciamento, para cada área de 

gerenciamento (Configuração, Falhas, Desempenho, Segurança e 

Contabilização)  e para cada recurso que a empresa possui; 

• Etapa 3: Definir os níveis de serviço, de forma a atender os requisitos 

exigidos pelo negócio;  

• Etapa 4: Selecionar os padrões, procedimentos e instrumental necessário 

para gerenciar os recursos/serviços, garantindo os níveis de serviço 

estabelecidos; 

• Etapa 5: Criar mecanismos de monitoração e coleta de feedback, buscando 

ajustar as políticas de acordo com as mudanças da organização. 
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4.3 Normas de Conduta e Aspectos Legais 

 

No Brasil a área de computação não é regulamentada atualmente, fazendo com 

que cada empresa deva elaborar seu próprio código de ética para as questões relativas 

ao uso de redes de computadores. Deve fazer parte da política a descrição do código de 

conduta adotado para a utilização de recursos da rede, bem como as responsabilidades 

de seus usuários. O estabelecimento destas normas de utilização e responsabilidades de 

uso deve ser apoiado pelo departamento jurídico, de forma a não ferir nenhum aspecto 

legal (MATIAS, 2003). 

É importante em uma política definir e caracterizar as faltas de conduta e 

comportamento profissional, tais como (MATIAS, 2003): 

• violação: acesso não autorizado a espaços, dados ou recursos da rede. Como 

exemplo tem-se a violação através da captura do tráfego da rede, violação de 

arquivos, documentos (digitais/físicos) e e-mail, acesso não autorizado a 

servidores, desktops, e segmentos de rede; 

• espionagem: divulgação de dados ou informações internas para terceiros. 

Para evitar tal problema, pode-se adotar mecanismos de NDA (Non-

Disclosure Agreement), definir cláusulas de sigilo no contrato de trabalho, 

entre outras ações. 

• vandalismo: destruição de equipamentos, violação de lacres de garantia, 

danos por modificações de software/hardware sem autorização; 

• pirataria de software: é a prática de reproduzir ilegalmente um programa de 

computador, sem a autorização expressa do titular da obra e, 

conseqüentemente, sem a devida licença de uso. De acordo com a lei de 

Software nº9.609, de 19 de fevereiro de 1998, em um ambiente corporativo 

cabe ao empresário responder por qualquer irregularidade que ocorra na 

organização, inclusive às praticadas por funcionários. 
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5 PERFIL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

Para definir políticas de gerenciamento para micro e pequenas empresas, é 

necessário antes de tudo, conhecer o perfil e as algumas das características 

relacionadas à infra-estrutura de TI dessas empresas, com o objetivo de identificar as 

necessidades e requisitos de gerenciamento das micro e pequenas empresas. 

De acordo com a  lei N. 9.841, de 5 de outubro de 1999 que Institui o Estatuto 

da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o critério adotado para conceituar 

micro e pequena empresa é a receita bruta anual, cujos limites atuais são os seguintes 

(SEBRAE, 2004):  

- Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 433.755,14;  

- Empresa de Pequeno Porte: receita bruta anual superior a R$ 433.755,14 e 

igual ou inferior a R$ 2.133.222,00.  

Além do critério adotado no Estatuto, o SEBRAE utiliza ainda o conceito de 

pessoas ocupadas nas empresas, principalmente nos estudos e levantamentos sobre a 

presença da micro e pequena empresa na economia brasileira, conforme os seguintes 

números:  

- Microempresa: na indústria, até 19 pessoas ocupadas; no comércio e 

serviços, até 09 pessoas ocupadas;  

- Pequena empresa: na indústria, de 20 a 99 pessoas ocupadas; no comércio e 

serviços, de 10 a 49 pessoas ocupadas. 

No contexto deste trabalho, considerou-se como critério para definição de 

micro e pequenas empresas o número de funcionários, de acordo com a definição do 

SEBRAE.  

Foi elaborado um questionário (em anexo) com a finalidade de adquirir 

informações a respeito de algumas características das empresas, possibilitando assim, 

que o objetivo deste trabalho estivesse de acordo com a realidade das mesmas. 
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Foram aplicados questionários em 14 empresas de tecnologia catarinenses. Das 

14 (quatorze) empresas pesquisadas, a maioria delas (58%) possuem de 20 a 99 

funcionários (gráfico 1), sendo que apenas duas delas possuíam mais de 200 

funcionários. Apesar de essas duas não serem micro ou pequenas empresas, elas foram 

consideradas na referente pesquisa.  

7%

21%

58%

0%

14% De 1 a 9 funcionários      

De 10 a 19 funcionários        

De 20 a 99 funcionários  

De 100 a 200 funcionários 

Acima de 200 funcionários  

 

Gráfico 1: Número de Funcionários das Empresas 

 

Em relação ao número de máquinas (microcomputadores ou workstation), 

30%, o que corresponde a quatro empresas, possuem de 50 a 100 máquinas. A forma 

de acesso à Internet de todas as empresas é acesso dedicado, através das seguintes 

tecnologias: ADSL, fibra ótica, ATM, SDSL e a Cabo. O gráfico 2 apresenta as 

estatísticas referentes ao número de máquinas. 
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Gráfico 2: Número de Máquinas 
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No que se refere aos sistemas operacionais de rede, o gráfico 3 mostra que os 

mais utilizados pelas empresas pesquisadas são o Linux (34%) e Microsoft Windows 

NT (31%). Já em relação aos sistemas operacionais de cliente/Workstation (gráfico 4), 

o mais utilizado foi o Microsoft Windows XP. 
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Gráfico 3: Sistema Operacional de Rede 
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Gráfico 4: Sistema Operacional de Cliente/Workstation 

 

No que tange a importância de se possuir um gerenciamento de redes, foi 

pedido para que as empresas classificassem essa importância em “alta”, “média” e 

“baixa”. Das 14 empresas pesquisadas, onze (79%) consideraram que possuir um 

gerenciamento de redes é de “alta” importância, sendo que apenas três (21%) 

consideraram ser de “média” importância, conforme apresenta o gráfico 5.  

 



 47 

79%

21%
0%

Alta

Média

Baixa

 
Gráfico 5: Importância  do Gerenciamento de Redes 

Apesar da grande maioria considerar de alta importância o gerenciamento de 

redes, 79% das empresas pesquisadas não utiliza nenhum tipo de ferramenta de 

gerenciamento de redes, conforme mostra o gráfico 6. 

 

21%

79%

Utiliza ferramentas
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Gráfico 6: Utilização de ferramentas de gerenciamento. 

 

Ao serem questionadas a respeito das prioridades no gerenciamento de sua 

rede, a maioria das empresas citou que o gerenciamento de falhas, a monitoração do 

desempenho e o controle da utilização dos recursos da rede, estão entre as três mais 

importantes, conforme apresenta o gráfico 7. 
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Gráfico 7: Prioridade que deve ser dada no gerenciamento de redes. 

 

No que diz respeito aos problemas no gerenciamento atual de suas redes, as 

empresas citaram como principais: falta de um funcionário responsável pelo 

gerenciamento da rede (25%), falta de uma política de gerenciamento de rede 

formalizada (25%), falta de ferramentas para o gerenciamento da rede (21%) e falta de 

conscientização e treinamento dos usuários (21%). Apenas duas empresas 

responderam não haver nenhum problema no gerenciamento de suas redes, conforme 

gráfico 8. 
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Gráfico 8: Problemas referente ao gerenciamento de redes 

  

Quando questionadas se utilizariam soluções para o gerenciamento de redes 

baseadas em software livre, todas responderam que sim, motivando ainda mais a 

realização deste trabalho. 
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Através desta pesquisa, verifica-se que, apesar de se tratar de micro e pequenas 

empresas, elas possuem um nível considerável de computadores  (de 50 a 100) o que 

aponta a necessidade de um gerenciamento com o suporte de ferramentas tecnológicas.  

Outra característica importante identificada é que, apesar de todos os entrevistados 

terem claro a importância do gerenciamento de redes, a grande maioria não utiliza 

ferramentas de gerenciamento. Além disso, identificou-se como um dos principais 

problemas referentes as redes de computadores, a falta de uma política de 

gerenciamento de redes formalizada. 

Desta forma, este trabalho vem contribuir para a melhoria da eficiência e 

eficácia do gerenciamento de redes de micro e pequenas empresas, ajudando-as a 

definir suas políticas de gerenciamento e escolha de ferramentas de software livre. 

 



 50 

 

 

 

6 PLANEJAMENTO PROPOSTO 

 

Este capítulo apresenta uma proposta de modelo de política de gerenciamento 

de redes corporativas. Assim como qualquer outra política organizacional, uma 

política de gerenciamento pode ser considerada como um plano, produto que resulta do 

planejamento.  De acordo com Maximiano (2002, p. 106) “..[] Planejar é um processo 

de tomar decisões que tem como resultado a preparação de planos”.  Sob esta óptica,  

buscou-se no contexto da ciência da administração, o embasamento teórico para a 

proposta do modelo de política de gerenciamento, bem como os trabalhos de Clementi 

(1999), Matias (2003) e Farias (2003), apresentados no capítulo 4.  

 

6.1 A política de gerenciamento de redes no contexto organizacional 

 

Diversos autores citam que há três níveis de planejamento organizacional. Tais 

níveis, apesar de algumas vezes diferir no nome, tem definição equivalente ou 

complementar. Neste trabalho é utilizada a definição de Oliveira (1986), que define a 

hierarquia dos níveis de planejamento em: planejamento estratégico, planejamento 

tático e planejamento operacional, visualizados na figura 9. 

 

Figura 9: Níveis de Planejamento 

 

O planejamento estratégico relaciona-se com os objetivos de longo prazo e com 

maneiras e ações para alcançá-los e que afetam a empresa como um todo; o 
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planejamento tático relaciona-se com objetivos de curto prazo e ações que, geralmente, 

afetam somente uma parte da empresa; o planejamento operacional corresponde a um 

conjunto de partes homogêneas do planejamento tático (OLIVEIRA, 1986). 

Uma empresa deve ter definido, antes de tudo, seu planejamento estratégico 

organizacional, ou seja, seus objetivos almejados como empresa. Com base no 

planejamento estratégico da organização então, definem-se os planejamentos 

estratégicos para as diferentes áreas da empresa. Um deles é o planejamento 

estratégico da infra-estrutura da tecnologia de informação, que define a linha mestra, 

isto é, quais são os objetivos a serem alcançados pela tecnologia da informação na 

empresa. O planejamento estratégico de TI, assim como planejamentos estratégicos de 

outras áreas, são uma conseqüência do planejamento estratégico da organização, logo, 

deve estar alinhado com os anseios empresariais, não devendo ser visto como objetivo 

final, mas sim como sustentáculos dos negócios da empresa (FARIAS, 2003).  A 

política de gerenciamento de redes é portanto, um dos planos que compõe o 

planejamento estratégico da infra-estrutura de TI (figura 10).  

 

 

Figura 10: Esquema dos Planejamentos da Organização 

 

6.2 O processo de planejamento da política de gerenciamento de redes 

 

Para a elaboração de uma política de gerenciamento de redes é necessário um 

planejamento. Como mostra a figura 11, o processo de planejamento compreende três 

elementos principais: obtenção ou identificação de dados de entrada, processamento 

dos dados de entrada (processo de planejamento propriamente dito) e elaboração de 

um plano. 
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Figura 11: Processo de Planejamento (Fonte: MAXIMIANO, 2002, p.107). 

 

Partindo-se do modelo de planejamento definido por Maximiano (2002), 

propõe-se o processo de planejamento de uma política de gerenciamento de redes 

conforme apresenta a figura 12 e descritas a seguir. 

 

Figura 12: processo proposto para o planejamento de política de gerenciamento de redes 
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6.2.1 Dados de Entrada 

Os dados de entrada constituem as informações que devem ser obtidas para a 

elaboração da política de gerenciamento. As principais informações de entrada são: 

identificação dos recursos da rede, identificação dos serviços da organização que 

dependem direta ou indiretamente da rede de computadores, caracterização da 

topologia da rede e documento referente ao planejamento estratégico da organização.  

Na identificação dos serviços da organização deve-se destacar os serviços mais 

críticos para o negócio, para que este seja considerado prioritário na política de 

gerenciamento. 

Quanto ao documento de planejamento estratégico da organização, este se faz 

importante pois, apesar da política de gerenciamento estar relacionada a questões de 

TI, ela deve estar integrada com as políticas globais da organização, definidas no 

planejamento estratégico.  

Com a conclusão desta etapa, tem-se um conjunto de informações que 

permitem traçar um diagnóstico da realidade atual da organização, possibilitando a 

execução da próxima etapa que é elaborar o planejamento da política de 

gerenciamento. 

 

6.2.2 Processo de Planejamento da Política  

Esta etapa consiste na análise e interpretação dos dados coletados na etapa 

anterior. A partir da identificação do recursos da rede e da identificação dos serviços 

que fazem parte do negócio da organização deve-se identificar a relação entre os 

serviços e o negócio da organização. Segue abaixo os passos fundamentais para a 

realização desta análise. 

 

6.2.2.1 Relacionar os recursos da rede com os serviços da organização  

Este etapa tem como objetivo relacionar os recursos da rede com sua função no 

negócio da organização, para assim demonstrar sua real importância na mesma. A 

relação dos recursos com o negócio da organização pode ser melhor compreendida se, 

anteriormente, for realizada uma relação dos recursos da rede com os serviços 

prestados pela mesma. Alguns exemplos de serviços prestados através da rede (ou que 
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dependem dela) são: controle de produção, faturamento, correio eletrônico, controle de 

estoque, folha de pagamento, etc.; Como exemplo de recursos da rede tem-se: 

servidor, estação, dispositivo de rede (hubs, switches, roteador), etc.  

No exemplo apresentado na tabela 6, é possível visualizar a relação entre os 

serviços prestados e os recursos da rede. Por exemplo: o serviço 1 depende do recurso 

1 e  2, o serviço 2 depende do recurso 2 e N, e assim por diante.  

 

Tabela 6: Planilha de Tipos de Recursos x Serviços. Adaptado de CLEMENTI (1999). 

 Serviço 1 Serviço 2 Ex: Faturamento Serviço N 

Recurso 1 X    

Recurso 2 X X  X 

Recurso 3   X  

Ex: Hub3COM   X  

Recurso N  X  X 

 

Identificada esta relação entre os recursos e os serviços, a empresa deve 

identificar a relação destes serviços com o seu negócio, ou seja, identificar:  

- quais serviços não são essenciais, logo, sem muita necessidade de 

gerenciamento; 

- quais os serviços que apenas auxiliam seu funcionamento e, 

- quais serviços que, de alguma forma, são essenciais para garantir o seu 

objetivo no mercado.  

Ao ser realizada a relação entre os recursos e os serviços, e destes com o 

negócio da organização, pode-se obter o nível importância dos recursos da rede para a 

mesma. 

 

6.2.2.2 Identificar as necessidades de gerenciamento 

O objetivo deste passo é, após ter sido esclarecida a importância dos recursos 

da rede para o negócio da organização, identificar as necessidades de gerenciamento 

para cada recursos, de acordo com  para as diferentes áreas funcionais de 

gerenciamento (Falhas, Desempenho, Contabilização, Configuração e Segurança). É 

importante nesta etapa a participação de pessoal técnico responsável pelos tipos de 
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recursos envolvidos, pois, como ele vivencia os problemas que afetam os recursos, 

pode contribuir efetivamente nas tarefas. 

Para auxiliar esta tarefa,  utilizou-se como base alguns requisitos definidos por 

Clementi (1999). Assim, de acordo com Clementi (1999) para cada um dos recursos 

descritos, podem ser estabelecidos os seguintes requisitos: 

- Servidores: detecção de falha de conexão do computador na rede (Falhas); 

bloqueio ou permissão de acesso proveniente de recursos não-autorizados 

(Segurança); detecção de falhas de desempenho baseada em limites de 

utilização de CPU, memória e disco (Desempenho); contabilização por 

aplicativo de número de transações, volume de dados transmitidos/recebidos, 

CPU, memória e I/O (Contabilização); visualização e alteração da configuração 

de parâmetros de rede (Configuração); 

- Estações Clientes: detecção de falha de conexão do computador na rede 

(Falhas); bloqueio de usuário após N tentativas fracassadas de login 

(Segurança); inventário de hardware e software (Configuração); 

- Dispositivos de Rede: detecção de falha do dispositivo (Falhas); controle de 

acesso para a alteração da configuração do dispositivo (Segurança); 

visualização e alteração de configuração do dispositivo (Configuração); coleta 

do tráfego de dados para contabilização por recurso (Contabilização); detecção 

de falhas de desempenho baseada em limites, tais como: pacotes 

transmitidos/recebidos, colisões e erros (Desempenho); 

- Segmento de Rede: detecção de falha do segmento (Falhas); monitoração em 

tempo real de taxas de desempenho, tais como: pacotes transmitidos/recebidos, 

colisões e erros (Desempenho); coleta do tráfego de dados para contabilização 

por segmento e recursos nele existentes (Configuração); 

 

6.2.2.3  Definir os indicadores de nível de serviço 

O objetivo desta etapa é formalizar e utilizar indicadores que servem como 

referência da qualidade do serviço que está sendo prestado. Para o estabelecimento 

destes indicadores, a organização deve ter como base as informações obtidas junto aos 

usuários dos serviços prestados pela rede.  
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Alguns exemplos de como a organização pode formalizar seus indicadores de 

nível de serviço podem ser visualizados na tabela 7, separados de acordo com as áreas 

funcionais de gerenciamento (Clementi, 1999). 

 

Tabela 7: Indicadores de Nível de Serviço. Adaptado de CLEMENTI (1999). 

Indicador de Nível de Serviço Nível Desejado 

Gerenciamento de Falhas 

Limite de falhas 

Quantidade máxima de falhas, associada a um determinado recurso, 
permitida durante um período de tempo prefixado. Esse indicador 
mostra se o trabalho de prevenção e eliminação das causas está 
sendo executado a contento.  

 

 

Exemplo: 30 falhas/mês para 
desconexão de ligações via rede 
telefônica. 

Disponibilidade 

Disponibilidade média, em percentual, de um determinado recurso, 
em um período de tempo preestabelecido. Entende-se, como 
disponibilidade de um recurso, a parcela de um período de tempo 
considerado, em que o mesmo ficou disponível para utilização. 
Deve-se estabelecer um limite na forma de faixa de valores. 

 

 

Exemplo: 90 a 95% de 
disponibilidade. 

 

Gerenciamento de Desempenho 

Utilização de CPU 

Utilização média de CPU, em percentual, de um determinado 
recurso, durante um período de tempo prefixado. Deve-se 
estabelecer um limite na forma de faixa de valores. 

 

 

Exemplo: 80% a 90% de 
utilização de CPU. 

 

Tempo de resposta para aplicativos 

Tempo médio de resposta de um determinado aplicativo. Deve-se 
estabelecer um limite na forma de faixa de valores. 

 

 

Exemplo: de 5 a 7 segundos. 

 

Gerenciamento de Configuração 

Número de inconsistências 

Retrata quantas ocorrências foram detectadas, com relação a 
inconsistências nas informações de configuração dos recursos 
pesquisados. Decorrido um certo período de tempo, após a 
estabilização da implementação do gerenciamento de configuração, 
deve-se verificar o valor médio de inconsistências nas informações 
de configuração, durante um período de tempo prefixado, e 
estabelecer uma meta (limite) um pouco abaixo desse valor. Este 
valor pode ser reduzido periodicamente até que seja atingido um 
valor considerado aceitável. 
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Número de consultas realizadas 

Quantidade de consultas realizadas às informações de 
configuração, em um determinado período. Deve ser estabelecido 
um limite de consultas ao inventário, a serem realizadas pelos 
usuários. Quando esse não for atingido, deverá ser feita uma 
verificação junto aos usuários para saber, se foi coincidência, ou se 
as informações de inventário oferecidas não estão atendendo 
satisfatoriamente, e, por isto, os usuários deixaram de utilizá-las. 

 

Gerenciamento de Contabilização 

Avaliação dos usuários:  

Opinião do usuário sobre os resultados do gerenciamento de 
contabilização. Essa avaliação deve ser objetiva (múltipla escolha 
e/ou notas) para que possa ser tabulada e utilizada como índice. 
Nada impede que se aproveite a ocasião para pedir sugestões e uma 
avaliação mais subjetiva (texto). Deve ser realizada, 
periodicamente, a partir de uma amostra significativa dos usuários. 
Exemplos de itens que podem ser objeto de avaliação nessa 
pesquisa: benefícios decorrentes da contabilização e acuracidade 
dos rateios apresentados, critérios de contabilização e rateio. 

 

                                                Gerenciamento de Segurança 

Número de ataques com sucesso:  

Número total de ataques com sucesso que sofreram os recursos da 
rede corporativa em um determinado período de tempo. Através 
desse índice é possível perceber, se a segurança implementada está 
sendo efetiva ou não. 

 

 

Exemplo: semestralmente, não 
pode haver mais do que um 
ataque com sucesso comprovado. 

Número de ataques de um tipo específico 

Reflete o número de um tipo específico de ataque que os recursos 
da rede corporativa sofreram em um determinado período de 
tempo.  

 

Exemplo: anualmente não pode 
haver mais de um ataque 
comprovado do tipo modificação 

 

6.2.3 Elaboração do Plano 

O plano corresponde a formalização da política propriamente dita. De acordo 

com Maximiano (2002), um plano é composto por objetivos, recursos (meios de 

realização de objetivos) e meios de controle, como mostra a figura 13. Os meios de 

controle dão informações a respeito da ação que se baseia nos objetivos. Não 

necessariamente os planos precisam conter esses três componentes. Pode ocorrer que 

um plano tenha apenas o objetivo ou apenas os meios de realização, ficando os 

objetivos implícitos. Também pode ocorrer apenas a apresentação do mecanismo de 

controle, ficando os objetivos e os meios de realização implícitos. 
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Figura 13: Componentes de um Plano (Fonte: MAXIMIANO, 2002, p. 108).  

 

De acordo com Matias (2003), uma política de gerenciamento de rede pode 

atender as cinco áreas funcionais de gerenciamento: configuração, falhas, desempenho, 

segurança e contabilização. Portanto, o plano que corresponde à política de 

gerenciamento de redes pode ser composta por 5 planos distintos de gerenciamento:  

- política de gerenciamento de configuração; 

- política de gerenciamento de falhas; 

- política de gerenciamento de desempenho; 

- política de gerenciamento de segurança; 

- política de gerenciamento de contabilização. 

Para cada uma dessas políticas devem ser definidos os objetivos, recursos, e 

meios de controle, como mostra a figura 14.  

 

Figura 14: Subdivisão da Política de Gerenciamento de Redes 
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6.2.3.1 Definição dos objetivos 

Esta etapa tem o intuito de definir os objetivos para que a empresa tenha uma 

clareza do que se deseja alcançar com a política. Os objetivos representam o resultado 

obtido através do processo de planejamento, sendo assim, estão intimamente 

relacionados com as reais necessidades da organização. Uma política deve ser baseada 

totalmente nas necessidades do negócio. Desta forma, definem-se os seguintes 

objetivos genéricos para cada uma das políticas de gerenciamento: 

- Política de gerenciamento de configuração: fazer cumprir o objetivo do 

gerenciamento de configuração, que é, permitir que a organização tenha 

sempre coerente a configuração da estrutura física e lógica da rede de acordo 

com suas necessidades, previamente definidas. 

- Política de gerenciamento de falhas: fazer cumprir o objetivo do gerenciamento 

de falhas, que é possibilitar a detecção, a isolação e a correção de uma 

operação anormal da rede.  

- Política de gerenciamento de desempenho: fazer cumprir o objetivo do 

gerenciamento de desempenho que é medir, monitorar, avaliar e relatar os 

níveis de desempenhos alcançados pela rede;  

- Política de gerenciamento de segurança: fazer cumprir o objetivo do 

gerenciamento de segurança que é permitir que a organização trabalhe com 

segurança, prevenindo problemas que podem ser internos (ex: funcionário mal 

intencionado) ou externos (ex: ataque de hackers, vírus).  

- Política de gerenciamento de contabilização: fazer cumprir o objetivo do 

gerenciamento de contabilização que é controlar o uso dos recursos da rede 

através da taxação dos mesmos com base em cotas e métricas pré-

estabelecidas. 

Todas as áreas funcionais do gerenciamento de rede podem ter seus objetivos 

contemplados em uma política, porém, no caso de micro e pequenas empresas é  

possível que somente determinadas áreas funcionais sejam contempladas. Esta 

priorização deve ser definida junto à empresa. Para cada área funcional de 

gerenciamento, a política deve ser avaliada e ajustada à medida que haja mais ou 

menos necessidades. De acordo com a pesquisa realizada e detalhada no capítulo 

anterior, as micro e pequenas empresas priorizam questões relacionadas ao 
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gerenciamento de falhas, gerenciamento de desempenho e gerenciamento de 

contabilização (gráfico 7, cap. 5). 

 

6.2.3.2 Definição dos Recursos 

Os recursos correspondem aos meios de realização dos objetivos. Após ter-se 

identificado os objetivos e os requisitos de gerenciamento, deve-se colocar no papel as 

regras e ações de gerenciamento a serem adotadas para contemplação dos mesmos de 

acordo com cada política.  Apresenta-se a seguir uma proposta de ações que devem ser 

contempladas em cada uma das políticas estabelecidas, visando atender os objetivos 

definidos na etapa anterior. As ações propostas não pretendem ser exaustivas o 

suficiente para contemplar todas as ações possíveis que podem ser contempladas em 

uma política de gerenciamento. Elas pretendem  fornecer um  modelo genérico de 

políticas, que deverão ser mais bem especificadas de acordo com a necessidade de 

cada organização.   

a) Política de gerenciamento de configuração:  define regras e ações 

relacionadas à configuração da estrutura física (equipamentos de rede e TI) e 

lógica (usuários, aplicações e serviços de rede) da rede. Compreende as 

seguintes atividades: 

- estabelecer os procedimentos para identificação e registro da configuração 

física e lógica da rede atual; 

- estabelecer os níveis de permissão e privilégios dos usuários referente a 

utilização dos recursos e alteração da configuração da rede; 

- estabelecer políticas para coordenar as instalações, modificações, 

atualizações e remoções de recursos da rede; 

b) Política de gerenciamento de desempenho: define ações e regras 

relacionados à tudo que afeta o desempenho da rede; definir os níveis 

aceitáveis de desempenho e ações reparadoras; definir forma e freqüência da 

monitoração  do desempenho. Esta política deve abranger os seguintes 

procedimentos:  

- definir os procedimentos para coleta dos dados acerca do desempenho 

dos recursos relacionados aos serviços prioritários do negócio; 
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- definir os procedimentos (como, quando e responsáveis) para análise 

dos dados; 

- definir os limiares aceitáveis de desempenho; 

- estabelecer responsáveis e políticas para implantação de ações 

corretivas ou pró-ativas na rede.   

c) Política de gerenciamento de contabilização: define ações e regras para 

contabilizar os utilização dos recursos da rede com base em cotas e métricas 

pré-estabelecidas. Esta política deve: 

- definir os procedimentos para coleta dos dados acerca da utilização do 

recursos; 

- estabelecer as regras de cotas e métricas para cada um dos recursos; 

- estabelecer as políticas de taxação (cobrança) quando for apropriado. 

d) Política de gerenciamento de falhas:  esta política deve definir ações e regras 

para:  

- definir quais procedimentos devem ser tomados na ocorrência de falhas 

na rede (detecção, isolamento e correção);  

- determinar a forma, freqüência e responsáveis de testes preventivos; 

- estabelecer políticas de ações preventivas;  

e) Política de gerenciamento de segurança: define ações e regras para proteção 

e o controle de acesso dos recursos da rede. Inclui o estabelecimento de regras 

e ações preventivas e o que fazer na ocorrência de quebra da segurança. As 

áreas específicas a serem cobertas em uma política de segurança de TI 

corporativa de acordo com Beal (1998) são: 

- quem é responsável e presta contas pela segurança em todos os níveis 

da organização, e quais linhas hierárquicas para essas funções; 

- padrão mínimo de segurança a ser aplicado a todos os sistemas 

corporativos, e orientação quanto ao uso da análise de risco para a 

identificação dos sistemas que irão merecer medidas extras de proteção; 

- reconhecimento de que uma proteção efetiva exige que a segurança seja 

projetada durante o desenvolvimento dos sistemas, e não adicionada 

posteriormente, devendo ser uma preocupação presente em todas as 

aquisições ou desenvolvimentos de sistemas; 
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- o princípio de que a segurança de TI deve ser inserida nos 

procedimentos operacionais, incluindo controles de acesso e auditoria 

interna para avaliação da adequação dos controles dos sistemas; 

- definições sobre a política de segurança de pessoal (verificação dos 

antecedentes de candidatos antes da admissão, tratamento das violações 

de segurança); 

- política de treinamento do pessoal, essencial para a conscientização do 

quadro quanto às questões de segurança de TI; 

- referência a procedimentos de controle de material proprietário e 

licenças de uso de software; 

- referência a procedimentos para registro e certificação de sistemas e 

dados, e arranjos para garantir a conformidade com a legislação 

aplicável; 

- política quanto à conexão a sistemas externos; 

- política quando ao relatório e investigação de incidentes de segurança;  

- requisitos de planejamento da comunidade do serviço. 

Como apresentado no capítulo 4, o trabalho de Farias (2003) define que para 

fazer um  planejamento na área de TI, deve-se levar em consideração três elementos 

principais:  

- as pessoas: que são os profissionais que atuam sobre os recursos tecnológicos; 

- o ambiente organizacional: que representa os procedimentos operacionais e 

administrativos da área de TI dentro de uma organização; 

- a tecnologia da informação: que são os recursos de software e hardware da 

organização; 

Portanto, além de considerar somente aspectos relacionados aos recursos 

tecnológicos,  a política de gerenciamento deve abranger as dimensões  relacionadas as 

pessoas e ao ambiente organizacional. Somente desta forma,  a implementação da 

política alcançará o sucesso.  

No que diz respeito à dimensão pessoas, é preciso determinar, para cada ação 

definida na política, quem serão os responsáveis. Os responsáveis devem ser 

identificados através de suas funções e  não pelo seu nome próprio. As funções básicas 

para execução de um gerenciamento de rede são geralmente realizadas pelo gestor e 
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operadores. O gestor é o responsável pelo cumprimento da política estabelecida, e 

constante reavaliação e atualização da mesma.  Os operadores são responsáveis em 

executar as ações definidas na política de gerenciamento.  

No caso de micro e pequenas empresas, verificou-se através da pesquisa 

apresentada no capítulo 5, que em 25% das empresas entrevistadas, um dos maiores 

problemas referentes ao gerenciamento de redes é a falta de funcionários responsáveis 

pelo gerenciamento (gráfico 7). A solução evidente para tal problema é a determinação 

dos responsáveis, que em determinadas empresas, poderá ser uma única pessoa 

realizando o papel de gestor e de operador. Isto implica que tal funcionário deverá ter 

as qualificações necessárias para todas as funções que irá desempenhar. No que se 

refere ao perfil do gestor, é esperado que ele apresente as seguintes qualificações 

(CLEMENTI, 1999):  

- liderança, objetividade e capacidade de coordenação e decisão; 

- espírito de equipe e/ou administração participativa; 

- expressão e relacionamento pessoal; 

- conhecimento básico sobre os produtos e tecnologias de gerenciamento de 

rede; 

- conhecimento sobre os recursos da rede. 

Em relação ao operador, as qualificações desejadas são (CLEMENTI, 1999): 

- agilidade na solução ou encaminhamento de ocorrências; 

- amplo conhecimento técnico; 

- conhecimento amplo sobre os produtos e tecnologias de gerenciamento de 

rede; 

- amplo conhecimento sobre os recursos da rede. 

Além dos responsáveis pela gestão e operacionalização da política, todos os 

funcionários da organização precisam estar envolvidos. O sucesso da política vai 

depender, em grande parte, de todos os funcionários, independente do cargo que 

ocupa. É essencial que todos conheçam a pratiquem a política de gerenciamento 

definida. Para isso, é preciso conscientizá-los, capacitá-los, motivá-los e colocá-los na 

posição correta dentro da organização para que os mesmos possam implementar as 
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ações definidas na política. De acordo com a pesquisa realizada, 21% das micro e 

pequenas empresas identificaram como um dos maiores problemas no gerenciamento 

de suas redes a falta de conscientização e treinamento dos funcionários.  

Em relação ao ambiente organizacional,  este deve estar propício para a 

implementação da política de gerenciamento. Como em qualquer planejamento 

estratégico de uma organização, a política de gerenciamento deve ser apoiada pela alta 

administração. Para sua implementação deverá haver apoio financeiro e viabilidade 

para possíveis alterações em processos operacionais e administrativos da organização. 

Além disso, é necessário que exista um ambiente psicológico propício, uma cultura 

organizacional adequada, e um estímulo individual e grupal para a melhoria e para a 

busca pela excelência.  

Outro fator importante a considerar na formalização da política é definir e 

caracterizar as faltas de conduta e comportamento profissional, e a penalidade na 

ocorrência de tais faltas. Alguns exemplos de faltas são (MATIAS, 2003): 

- violação: acesso não autorizado a espaços, dados ou recursos da rede; 

- espionagem: divulgação de dados ou informações internas para terceiros; 

- vandalismo: destruição de equipamentos, violação de lacres de garantia, 

danos por modificações de software/hardware sem autorização; 

- pirataria de software: é a prática de reproduzir ilegalmente um programa de 

computador, sem a autorização expressa do titular da obra e, 

conseqüentemente, sem a devida licença de uso.  

 

6.2.3.3 Definição dos meios de controle 

Os meios de controle devem ser compostos de mecanismos de monitoração e 

controle, buscando ajustar as políticas de acordo com as mudanças da organização. 

Para isso, deve-se ter definido os níveis de qualidade de serviço e selecionar os 

padrões, procedimentos e ferramentas tecnológicas necessárias para gerenciar os 

recursos, garantindo os níveis de serviço estabelecidos (MATIAS, 2003). 

 Neste trabalho, dar-se á enfoque na seleção de ferramentas de gerenciamento 

que darão o suporte para a implantação da política de gerenciamento definida.  
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 De acordo com a pesquisa elaborada, apesar de 79% das empresas participantes 

considerarem alta a importância do gerenciamento de redes, somente 21% utiliza 

ferramentas de gerenciamento. Diante deste fato, considerou-se de forma hipotética 

que um dos motivos deste baixo índice seja o custo para a aquisição de ferramentas de 

gerenciamento. Desta forma, selecionou-se ferramentas baseada na filosofia de 

software livre, que atendessem as principais necessidades de gerenciamento das micro 

e pequenas empresas e também apresentassem um  menor custo de aquisição.  

Para orientar a seleção das ferramentas de gerenciamento realizadas definiu-se 

os seguintes passos:  

- Passo 1: determinação dos requisitos necessários nos softwares de 

gerenciamento; 

- Passo 2: pré-seleção dos softwares livres 

- Passo 3: avaliação dos softwares pré-selecionados 

A seguir é descrito cada um dos passos realizados para a seleção de 

ferramentas de gerenciamento baseadas nas filosofias de software livre. 

 

6.2.3.3.1 Passo 1 : determinação dos requisitos do software  

Para selecionar um software, inicialmente deve-se ter como base os indicadores 

de nível de serviço definidos no processo de planejamento. Portanto, na escolha do 

software a ser utilizado para o gerenciamento, é importante considerar quantos e quais 

são os indicadores possíveis de serem monitorados. Além dos indicadores de nível de 

serviço, muitos outros importantes requisitos devem ser analisados na escolha do 

software.  

A tabela 8, elaborada por Clementi (1999), exemplifique alguns dos requisitos 

que devem ser considerados para a avaliação e seleção de um software de 

gerenciamento. 

Tabela 8: Requisitos de Softwares. Adaptado de CLEMENTI (1999). 

 Características Gerais 

1 Software para o servidor de gerenciamento. 

2 Número máximo de dispositivos gerenciados por servidor. 

3 Integração com outras plataformas de gerenciamento (Gateway). 

4 Software/estrutura de banco de dados utilizados. 
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5 Modelagem orientada a objetos. 

 Interface do usuário 

6 Openlook. 

7 Motif. 

8 Microsoft Windows. 

9 Web. 

10 Outras 

 Comunicação com os recursos gerenciados 

11 CMIP. 

12 SNMPv1. 

13 SNMPv2. 

14 RPC. 

15 ICMP. 

16 TELNET. 

 Núcleo 

17 Levantamento de topologia da rede. 

18 Levantamento de topologia da rede. 

19 Emulação de terminal. 

20 Intervenção automática. 

21 Help on-line. 

22 Relatórios. 

23 Processo de identificação de falhas. 

24 Manuseio de eventos. 

25 Isolação de falhas. 

26 Notificação de alarmes. 

27 Mapa de rede. 

28 Servidor de ocorrências 

29 Correio eletrônico. 

30 Pager. 

31 Fax. 
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 Suporte aos Padrões de Gerenciamento 

32 CMIP (Common Management Information Protocol). 

33 SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1). 

34 SNMPv2 (Simple Network Management Protocol version 2). 

35 SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3). 

36 RMON1 (Remote Network Monitoring MIB version 1). 

37 RMON2 (Remote Network Monitoring MIB version 2). 

38 WBEM (Web-Based Enterprise Management). 

39 JMAPI (Java Management Application Programming Interface). 

 

6.2.3.3.2 Passo 2:  Pré-seleção dos Softwares Livres 

Nesta etapa fez-se uma pré-seleção de software de gerenciamento free, entre os 

inúmeros disponíveis na Internet.  Devido a este elevado número de opções, decidiu-se 

fazer uma pré-selecão, para então, efetivamente, avaliá-los. Nessa pré-seleção podem 

ser adotados os requisitos que a empresa considera mais apropriado. Clementi (1999) 

apresenta alguns requisitos que podem ser realizados para esta pré-seleção. São eles:  

- consulta a usuários de produtos de gerenciamento; 

- obtenção de informações a respeito de softwares de gerenciamento em 

revistas especializadas; 

- contato preliminar com fornecedores de produtos de gerenciamento; 

- contato com os fabricantes dos recursos da rede para obter recomendação 

de algum software de gerenciamento mais adequado. 

Em se tratando de software livre, a maneira mais fácil de conseguir 

informações dos mesmos é através de pesquisas na Internet. Há sites especializados 

que disponibilizam grande quantidade de softwares livres, de diversas categorias, 

inclusive gerência e monitoração de rede. Um muito conhecido é o SourceForge.net 

(http://souceforge.net).  

Conforme mostra a pesquisa realizada, apresentada no capítulo 5, as três 

funcionalidades de gerenciamento consideradas mais importantes pelas empresas 

foram: gerenciamento de falhas, a monitoração do desempenho dos recursos da rede e 

o controle da utilização dos recursos da rede (gráfico 6). Portanto, os softwares pré-

selecionados foram os que possuem mais recursos em gerenciamento de falhas, 

desempenho e contabilização. Outro ponto da pesquisa que justifica esta pré-seleção é 
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em relação aos sistemas operacionais de rede utilizados, onde se verifica que a grande 

maioria das empresas pesquisadas utilizam Windows NT Server ou Linux.  

Desta forma, os softwares pré-selecionados foram: 

- NAGIOS;  

- MRTG (Multi Router Traffic Grapher); 

- OpenNMS; 

- JFFNMS (Just For Fun Network Manegement System); 

- NTOP (Network TOP); 

- NMIS  (Network Management Information System); 

A descrição das características principais dos software pré-selecionados estão 

descritas no capítulo 7. 

 

6.2.3.3.3 Passo 3: Avaliação dos Pré-selecionados 

Após a pré-seleção realizada, uma avaliação mais criteriosa deve ser feita para 

então se definir o software mais adequado à empresa.  Este passo compreende também, 

além da avaliação técnica dos softwares, a avaliação de algumas questões relacionada 

ao fornecedor/desenvolvedor dos mesmos.  

Na metodologia de Clementi (1999), estas questões são tratadas como 

requisitos de fornecedor e devem ser definidas, em um passo anterior à avaliação dos 

softwares, junto à empresa. Na proposta deste trabalho, considerou-se que o 

levantamento e a avaliação das questões relacionadas ao fornecedor deverão ser 

realizados juntamente com a etapa de avaliação dos softwares pré-selecionados. 

Algumas dessas questões que podem ser avaliadas são (CLEMENTI, 1999): 

- formas de suporte oferecido (telefone, fax, Internet, visita local, etc); 

- quais empresas prestam suporte ao software e onde se localizam; 

- suporte à língua portuguesa nos produtos oferecidos; 

- custo do suporte; 

- licença oferecida do produto; 

- disponibilização ou não de documentação. 
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Para as avaliações desta etapa pode ser utilizado o roteiro de acordo com a 

tabela 9, sendo preenchida com pesos e notas e opcionalmente, uma avaliação 

qualitativa.  

A tabela 9 será utilizada em dois momentos: na avaliação dos softwares e na 

avaliação do fornecedor. Na avaliação dos softwares haverá uma tendência de não 

preenchimento da coluna de avaliação qualitativa por se tratar, na maioria dos casos, 

requisitos técnicos. Por exemplo, um requisito de suporte ao protocolo SNMP obtém a 

resposta sim ou não, que permite a atribuição da nota três (atende plenamente) ou a 

nota zero (não atende) sem a necessidade de uma avaliação qualitativa. Entretanto, na 

avaliação de questões relacionadas a fornecedor, a coluna de avaliação qualitativa 

normalmente será preenchida, visto que a maioria desses requisitos é de natureza 

qualitativa. Como referência de pesos e notas é utilizada a tabela 10, proposta por 

Clementi (1999). 

   

Tabela 9: Roteiro de Avaliação (Fonte: CLEMENTI,1999). 

Nº Requisito de Soft/ Questões de fornecedor Peso Nota Avaliação Qualitativa 

1     

2     

N     

 

Tabela 10: Referência de Pesos e Notas (Fonte: CLEMENTI, 1999). 

Peso Questões do Fornecedor Requisitos de Software 

1 Baixa importância Requisito opcional 

2 Alta importância Requisito obrigatório 

Nota Questões do Fornecedor Requisitos de Software 

0 Péssimo Não atende / não aplicável 

1 Ruim Atende de forma precária ou 

Atende após adaptação através de programação 

2 Regular Atende parcialmente ou 

Atende após adaptação através de parametrização 

3 Bom Atende plenamente ou 

Atende sem adaptação 
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7 DESCRIÇÃO DOS SOFTWARES PRÉ-SELECIONADOS 

 

Neste capítulo apresenta-se as características softwares de gerenciamento pré-

selecionados no capítulo anterior.  Não fazem parte do contexto deste trabalho 

descrever questões relacionadas à instalação e configuração dos softwares. Estas 

informações podem ser facilmente obtidas em suas páginas oficiais. 

Todos os softwares aqui descritos podem ser encontrados na internet, em suas 

páginas oficiais, juntamente com maiores informações sobre os mesmos.  

 

7.1 Nagios 

 

O Nagios é uma ferramenta GPL (GNU public license) escrita por Ethan Galstad 

para o monitoramento da rede. Trata-se de uma ferramenta robusta que possibilita 

monitorar micros, switches, impressoras e tudo mais o que estiver ligado à rede, 

verificando constantemente a disponibilidade dos equipamentos, local ou remoto, 

avisando através de e-mail ou celular o administrador da rede, quando na ocorrência de 

um problema. Com o Nagios pode-se obter relatórios de disponibilidade e configurar 

ações corretivas para os problemas ocorridos na rede. Sua interface permite 

monitoramento via WAP e Browser (Netscape, Mozilla, Galeon, etc.). Este software 

tem o suporte dos desenvolvedores e dos que já o utilizam, através de listas de e-mail, 

fóruns on-line, documentação on-line e também através de FAQs (dúvidas freqüentes) 

respondidas. Tudo isto encontra-se disponível em sua página oficial 

(http://www.nagios.org). No Brasil,  a empresa que presta suporte comercial ao Nagios 

é a Interneting (http://www.interneting.com.br), localizada em Brasília-DF. 

Características:  

- Sistemas Operacionais Suportados: 

� Linux 

� FreeBSD 
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- Licenciado sob a GNU GPL; 

- Interface do Usuário: WEB ; 

Alguns recursos: 

- Monitoração dos recursos dos host (usagem de disco, memória, carga do 

processador, etc) 

- Monitoração de serviços da rede (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING, 

etc.) 

- Notificação de alarmes via: 

� E-mail 

� Pager 

� Outros métodos definidos pelo utilizador (requer programação) 

- Define tratadores de eventos para serem corridos durante os serviços ou 

eventos de host para resolução pró-activa de problemas; 

- Interface WEB para visionar o estado corrente da rede, as notificações e o 

histórico de problemas, log, etc. 

Principais funcionalidades de gerenciamento atendidas:  

- Gerência de Falhas 

- Gerência de Contabilização 

- Gerencia de Desempenho 

 

7.2 MRTG (Munti Router Trafic Grapher)  

 

O MRTG é uma ferramenta GPL, escrita por Tobias Oetiker e muitos 

colaboradores, para monitorar o tráfego em links de rede. Com ele, o usuário obtém 

informações em tempo real do tráfego da rede. Através de seu recurso de geração de 

páginas HTML contendo imagens, tem-se uma representação visual dos dados de 

tráfego.  

O MTRG consiste em um script na linguagem Perl que através do protocolo SNMP 

lê os contadores de tráfego de roteadores, e os apresenta através de gráficos 
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representando o tráfego da rede monitorada. Os gráficos são incluídos em páginas 

WEB e podem ser visualizadas em qualquer browser atual. 

Além da visão diária do tráfego da rede, o MRTG também permite criar 

representações visuais do tráfego ocorrido durante os sete últimos dias, das últimas 

quatro semanas e dos últimos doze meses. Isto é possível, pois o MTRG mantém um 

log de todos os dados adquiridos. Este log é automaticamente consolidado, fazendo 

com que o mesmo não cresça com o tempo e ainda mantenha os dados relevantes de 

todo o tráfego dos últimos dois anos.  

Com o MRTG, além de monitorar tráfego, é possível também monitorar qualquer 

variável SNMP. O MRTG tem suporte on-line, através de listas de e-mail, fóruns e 

documentações disponíveis em seu site oficial (http://www.mrtg.org). No Brasil, a 

empresa que presta suporte ao MRTG é a Interneting, localizada em Brasília. 

Características: 

- Sistemas operacionais suportados: 

� Plataformas Unix (Linux, FreeBSD, Solaris, etc) 

� Windows (95 ou superior) 

- Licenciado sob a GNU GPL; 

- Interface do Usuário: WEB ; 

Comunicação com os objetos gerenciados: 

- SNMPv1 

- SNMPv2 

Alguns recursos: 

- Monitora o tráfego em links de rede; 

- Monitora qualquer variável SNMP; 

- Gera páginas HTML contendo imagens representando o tráfego em 

tempo real; 

- Gera representações visuais do tráfego durante os últimos 7 dias, das 

últimas 4 semanas e dos últimos 12 meses; 

- Pode monitorar carga do sistema, sessões “logadas”, disponibilidade de 

modems dentre outros, utilizando programa externo para coleta dos dados; 
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Principais funcionalidades de gerenciamento atendidas: 

- Gerência de Desempenho 

- Gerência de Contabilização 

- Gerência de Falhas 

 

7.3 OpenNMS (Open Network Management System) 

 

OpenNMS é um software que está com mais de três anos de desenvolvimento no 

modelo de Software Livre, baseado no padrão de gerenciamento de redes SNMP. O 

projeto de desenvolvimento é coordenado pelo Sortova Consulting Group – uma 

empresa Norte Americana especializada em consultoria, formação e suporte de 

soluções de redes, tanto comerciais como de software livre. 

Assim como ocorre em outras soluções de gerenciamento de redes, a maior parte 

do potencial do OpenNMS reside no nível de parametrização efetuado conforme as 

necessidades específicas de cada organização e da sua rede.  A ferramenta oferece um 

alto grau de visibilidade sobre o funcionamento da rede e permite gerar diversos tipos 

de relatórios de disponibilidade e desempenho, tais como: nível de tráfego gerado/ 

recebido,  erros em cada interface de rede, porcentagem de ocupação de processador e 

memória em roteadores e servidores, informações sobre a utilização de impressoras de 

rede, entre outras. 

Através da página oficial do OpenNMS (http://www.opennms.org) encontra-se a 

documentação de suporte, com guia de instalação e guias de configuração,  assim 

como FAQs, listas de e-mail e fóruns on-line para ajuda. O OpenNMS possui o 

OpenNMS Group, grupo responsável pelo projeto, onde oferecem três tipos de 

serviços: suporte, treinamento e consultoria. O custo desses serviços estão 

disponibilizadas na página oficial do grupo (http://www.openms.com). No Brasil, e 

empresa Interneting também presta suporte a esta ferramenta. 

Características: 

- Sistemas operacionais suportados: 

� GNU/Linux  

� Sun Solaris 
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- Licenciado sob a GNU GPL; 

- Interface do Usuário: WEB ; 

- Todos subsistemas são altamente parametrizáveis através de ficheiros em 

XML 

- Interface WEB customizável por JSP; 

Comunicação com os objetos gerenciados: 

- SNMPv1 

- SNMPv2 

Alguns recursos: 

- Monitoração da disponibilidade dos serviços através de mecanismos de 

polling extensíveis; 

- Descoberta automatizada dos sistemas e serviços da rede 

- Base de dados relacional SQL para armazenamento e manipulação da 

informação da plataforma de gestão (objetos de rede, interfaces, serviços, eventos, 

problemas, inventário, etc.); 

- Manutenção do histórico das interrupções de serviço verificadas; 

- Possibilidade de gerar relatórios gráficos de disponibilidade percentual de 

sistemas ou serviços de rede, ao longo do tempo; 

- Criação de relatórios de desempenho, podendo gerar gráficos baseados 

em múltiplas variáveis guardadas nas coleções de dados SNMP; 

- Notificação de alarmes com a ocorrência de certos eventos, podendo ser 

enviado via: 

� E-mail 

� Windows Pop-Up 

� SMS para celulares GSM 

- Possibilidade de guardar informação de inventario (fabricante, modelo, nº 

série, localização, etc). 
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- Suporte dos protocolos de gerenciamento para recolha de dados e 

recepção de traps; 

Principais funcionalidades de gerenciamento atendidas:  

- Gerência de Desempenho 

- Gerência de Falhas 

- Gerência de Configuração 

- Gerência de Contabilização 

 

7.4 JFFNMS (Just For Fun Network Manegement System) 

 

JFFNMS é um sistema de gerenciamento de rede que pode obter informações de 

origens variadas e exibir estas informações na tela de forma consistente. As várias 

formas que as informações são recebidas não é visível para o usuário, assim ele pode 

concentrar-se no significado dos sinais de alerta.  

O JFFNMS possui código livre, utiliza o padrão SNMP e pode ser usado para 

monitorar qualquer variável SNMP de servidores, roteadores ou interfaces de rede.  

Sua página oficial (http://www.jffnms.org) possui documentação de suporte, guia 

de instalação e configuração, assim como uma demonstração do funcionamento do 

software. A empresa Interneting, localizada em Brasília, também presta suporte à esta 

ferramenta. 

Características: 

- Sistemas operacionais suportados: 

� Linux 

� FreeBSD 

� Windows 2000 

- Licenciado sob a GNU GPL; 

- Interface do Usuário: WEB ; 

Comunicação com os objetos gerenciados: 

- SNMP   
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- outros 

Alguns recursos: 

- Suporte a SNMP, MIBs e outros monitoramentos 

- Produz gráfico sobre informações de hosts (CPU, memória e disco); 

- Notificação de alarmes via: 

� E-mail  

� Som de alerta no browser 

- Filtro de eventos avançado; 

- Faz polling SNMP em roteadores, switches e interfaces de rede; 

- Produz relatórios contendo: 

� Tráfego da rede 

� Porcentagem de utilização da rede 

� Pacotes por segundo, erros por segundos e taxa de erro 

� Conexões TCP 

� Número de processos, número de usuários 

� Utilização do processador e carga média 

� Temperatura 

Principais funcionalidades de gerenciamento atendidas: 

- Gerência de Desempenho 

- Gerência de Falhas 

- Gerência de Configuração 

 

7.5 NTOP (Network TOP) 

 

NTOP auxilia como uma ferramenta de emergência. Quando se está tendo tempos 

de respostas lentos ou suspeita de que alguma coisa está errada em sua rede, NTOP 

permite você monitorar de maneira simples os protocolos que estão em execução na 
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sua rede e determina a utilização de cada um. Quando sua rede está com um 

comportamento estrado, este software pode ser bastante útil para identificar a causa. 

Há disponível em sua página oficial (http://www.ntop.org) documentação de 

suporte e configuração, assim como FAQ e mais informações. 

Características: 

- Sistemas Operacionais Suportados: 

� Plataformas Unix (Linux, BSD, Solaris, etc); 

� Windows 95 ou superior 

- Licenciado sob a GNU GPL; 

- Interface do Usuário: WEB ; 

Alguns recursos: 

- Exibe o tráfego da rede  ordenado de acordo com os vários protocolos    

- Exibe graficamente o tráfego da rede ordenado de acordo com diferentes 

critérios; 

- Gera gráficos de estatísticas de throughput; 

- Exibe e salva em disco estatísticas de tráfego da rede; 

- Exibe distribuição de tráfego dos IPs entre os vários protocolos; 

- Analisa tráfego de um IP e o ordena de acordo com origem/destino; 

- Exibe em tempo real “quem está falando com quem”; 

- Informa a taxa de uso do protocolo IP ordenado por tipo de protocolo 

Principais funcionalidades de gerenciamento atendidas: 

- Gerência de Desempenho 

- Gerência de Contabilização 

 

7.6 NMIS  (Network Management Information System) 

 

NMIS é um sistema de gerenciamento de rede, licenciado sob a GNU GPL,  que 

realiza as funcionalidades de gerenciamento de desempenho, configuração e falhas. 
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Este software começou como um polling SNMP e uma interface de visualização de 

estatísticas para a ferramenta RRDTool, de Tobi Oetiker. A ferramenta RRDToll 

substitui o MRTG mas não inclui as ferramentas para configurar e apresentar os 

resultados do polling SNMP em páginas WEB. O NMIS atual desenvolveu-se 

rapidamente para se adequar à demanda dos ambientes de produção. A funcionalidade 

de polling utiliza o SNMP para coletar as informações de gerenciamento de roteadores 

e switches da CISCO, ou qualquer outro equipamento com protocolo SNMP, a cada 5 

minutos. 

A página oficial do NMIS (http://www.sins.com.au/nmis) possui documentação de 

suporte para instalação e configuração, assim como FAQs e lista de e-mails. 

Características: 

- Sistemas operacionais suportados: 

� Todas versões do Unix 

- Licenciado sob a GNU GPL; 

- Interface do Usuário: WEB ; 

- Gerenciamento integrado de Desempenho e Falhas; 

Comunicação com os objetos gerenciados: 

- SNMP   

Alguns recursos: 

- Coleta informações sobre a interface, CPU, memória, buffer e pacotes de 

dados; Coleta de estatísticas de roteadores e switches Cisco e de qualquer outro 

dispositivo SNMP; 

- Gera diversos gráficos das estatísticas coletadas; 

- Gera gráfico de “saúde” (acessibilidade, disponibilidade, tempo de 

resposta, CPU e memória) utilizando as estatísticas coletadas; 

- Indica a disponibilidade e o status dos dispositivos da rede; 

- Níveis de eventos personalizados, de acordo com a importância do 

dispositivo; 

- Mecanismo de Polling SNMP; 
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- Gera relatórios de utilização, interrupções, etc.; 

- Emite alarme de eventos indicando o status dos dispositivos; 

- Paradas planejadas podem ser programadas para não disparar alarme 

- Gera Log de eventos 

- Função de busca o qual procura informações da interface pelo nome do 

host, nome da interface, descrição, tipo e endereço IP 

 

Principais funcionalidades de gerenciamento atendidas: 

- Gerência de Falhas 

- Gerência de Desempenho 

- Gerência de Configuração 

- Gerência de Contabilização 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho objetivou desenvolver uma proposta de planejamento para 

elaboração de políticas de gerenciamento de rede, focalizando em micro e pequenas 

empresas e propondo ferramentas tecnológicas baseadas na filosofia de software livre, 

que, foi plenamente atingido através da realização de seus objetivos específicos. O 

primeiro objetivo específico, que visava “identificar as necessidades e requisitos de 

gerenciamento das micro e pequenas empresas” foi alcançado através de um pesquisa 

realizada em 14 micro e pequenas empresas, através de um envio de um questionário 

por e-mail, onde tentou-se traçar o perfil das mesmas em relação ao gerenciamento de 

suas redes. Nesta pesquisa identificaram-se os seguintes pontos principais: 

- que as principais necessidades de gerenciamento estão relacionadas às áreas 

funcionais de gerenciamento de falhas, desempenho e configuração.  

- que a maioria das empresas, apesar de considerar alta a importância do 

gerenciamento da rede, não possuem ferramentas tecnológicas para tais fins; 

- que os principais problemas enfrentados são: falta de funcionários responsáveis 

pelo gerenciamento, falta de uma política de gerenciamento de rede 

formalizada e falta de conscientização e treinamento dos funcionários. 

A partir da identificação dos requisitos de gerenciamento de micro e pequenas 

empresas,  alcançou-se o segundo objetivo específico que era “desenvolver um 

planejamento para se desenvolver uma política gerenciamento de rede em micro e 

pequenas empresas”. Com base principalmente nos trabalhos de Clementi (1999), 

Matias (2003) e Beal (1998) foi proposto um processo de planejamento para a 

elaboração de políticas de gerenciamento, composto de três fases: identificação dos 

dados de entrada, processo de planejamento e elaboração de planos.  Como resultado 

destas etapas, definiu-se um plano que constitui um modelo de política de 

gerenciamento para micro e pequenas empresas, que está descrito no capítulo 6.   
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Em relação ao terceiro objetivo específico de “pesquisar e pré-selecionar 

softwares livres existentes que atendam necessidades previamente identificadas em 

micro e pequenas empresas” foi também realizado, e os softwares selecionados foram:  

- NAGIOS;  

- MRTG (Multi Router Traffic Grapher); 

- OpenNMS; 

- JFFNMS (Just For Fun Network Manegement System); 

- NTOP (Network TOP); 

- NMIS  (Network Management Information System); 

Acredita-se que este trabalho vem contribuir significativamente para a 

academia em face da escassez de publicações nesta área. Da mesma forma, este 

trabalho contribui para as organizações, em especial às micro e pequenas empresas, 

pois apresenta um modelo conciso e sistemático, para orientar o processo de 

elaboração de uma política de gerenciamento de redes de computadores.  Além disso, 

apresenta um seleção de softwares baseados na filosofia de software livre, que 

provavelmente atenderão as necessidades da maioria das micro e pequenas empresas. 
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ANEXO - QUESTIONÁRIO 

 

UNIVALI - Centro de Educação São José 

Curso de Ciência da Computação 

 

Aluno: Rafael van de Sande Silveira 

Orientadora: Prof. Alessandra Schweitzer 

 

Estou desenvolvendo uma pesquisa entre pequenas e médias empresas para o 

meu Trabalho de Conclusão de Curso cujo título é “Política de gerenciamento de 

rede para micro e pequenas empresas, baseada em soluções de software livre”. 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo referencial de política 

de gerenciamento de redes para micro e pequenas empresas. 

A sua colaboração é muito importante para a realização deste trabalho. Desde 

já, agradeço pela atenção. - Rafael. 

Questionário 

 

Nome da empresa (opcional): ________________ 

Sua função na empresa: _____________________ 

1) Quantos funcionários tem sua empresa? 

(  ) Acima de 200 

(  )  de 100 a 200 

(  )  de 20 a 99 

(  )  de 10 a 19 

(  )  até 9 

2) Qual é o tamanho de sua rede? 

(   ) 5- 9 máquinas 
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(   ) 10-19 máquinas  

(   ) 20 – 29 máquinas 

(   ) 30 – 39 máquinas 

(   ) 40 – 49 máquinas 

(   ) 50 – 100 máquinas 

(   ) mais de 100 máquinas 

3) Qual a forma de acesso à Internet?  

(  ) acesso discado  

(  ) acesso dedicado. Qual tecnologia? _______________ 

4) Indique quais as funções dos servidores existentes em sua empresa 

( ) banco de dados 

( ) arquivo/impressão 

( ) comunicação 

( ) acesso remoto 

( ) Internet/Intranet 

( ) E-mail 

( ) Aplicações 

5) Quais sistemas operacionais sua empresa está utilizando ? 

 Sistemas operacionais de rede: 

(   ) Sun/Solaris 

(   ) Linux 

(   ) Windows NT Server 

(   ) IBM OS/2 

(   ) Unix-RISC 

(   ) Outros 

Sistemas operacionais cliente/workstation 
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(   ) Microsoft Windows 98 

(   ) Microsoft Windows NT 

(   ) Microsoft Windows 2000 

(   ) Microsoft Windows XP 

(   ) Linux 

(   )  Outros: _______ 

6) Indique quais ferramentas de gerenciamento utiliza atualmente: 

( ) firewall 

( ) antivírus 

( ) backup 

( ) ferramentas de detecção de intrusos 

( ) ferramentas de gerenciamento de redes.  Qual (s)?  

( ) não utilizo nenhuma ferramenta de gerenciamento 

( ) Outras: _______________ 

7) É seguida alguma política de rede formalizada em sua empresa? 

( ) Sim. Ela é divulgada aos funcionários da empresa?   ( ) Sim    (  ) Não  

( ) Não 

8) Quantas pessoas são responsáveis pelo gerenciamento da rede?   

______ 

9) O que você acha mais necessário no gerenciamento de sua rede? Classifique 

em ordem crescente de prioridade (de 1 a 6, podendo repetir a pontuação) 

( )  segurança relacionada a ataques externos (autenticação, vírus, ataque aos 

servidores, etc) 

( )  segurança relacionada a problemas internos (backup, controle de acesso, vírus, 

acesso não autorizado a equipamentos, etc) 

( )  monitoração do desempenho dos recursos da rede 
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( )  inventário de recursos, controle de instalação e atualização de software, 

configuração da rede, etc 

( )  controlar (medir) a utilização dos recursos da rede 

( ) gerenciamento de falhas (geração de alarmes) 

10) Quais são as principais atividades no gerenciamento diário da rede de sua 

empresa?  

 

11) Como classificaria a importância do gerenciamento de redes? 

 (   ) Alta 

 (   ) Média 

 (   ) Baixa 

12) Quais os principais problemas no gerenciamento da rede de sua empresa? 

(   ) falta de um funcionário responsável pelo gerenciamento da rede 

(   ) O número de pessoas responsáveis pelo gerenciamento não são suficientes 

(   ) falta de uma política de gerenciamento de rede formalizada 

(   ) falta de ferramentas para o gerenciamento da rede 

(   )  falta de conscientização e treinamento dos usuários 

(   )  falta de recurso para compra de equipamentos e softwares especificos 

(   ) falta de investimento no administrador de rede 

13) Você utilizaria soluções para o gerenciamento de redes baseado em software 

livre (caso atenda a sua necessidade) ? 

(  ) Sim 

(   ) Não.  Por que? __________ 

 


