
Proteção de Informações Físicas



Breve apresentação de Orlando

- Orlando de Souza e Silva.

- 55 anos.

- Formado em Engenharia Mecânica.

- Formado em Administração de Empresas.

- Há 15 anos no ramo de fragmentadoras 
de papeis e diversos materiais.

- Participação em dezenas de eventos e 
feiras nacionais e internacionais sobre feiras nacionais e internacionais sobre 
proteção de dados físicos e segurança de 
informações.  

2orlando@casadasfragmentadoras.com.br

(11) 4193-3555 – Cel: (11) 999-726-333



Temas que vamos abordar:

• O que se busca com a espionagem documental?• O que se busca com a espionagem documental?

• Como é roubado o lixo das empresas?

• O governo como espião do lixo.

• Espiões internos da empresa.

• Todo documento é confidencial?

• Norma DIN 66.399 – Destruição física de documentos e arquivos.• Norma DIN 66.399 – Destruição física de documentos e arquivos.

• A agressividade do papel com a fragmentadora.

• O tempo como ítem mais caro de uma fragmentadora.
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Temas que vamos abordar:

O que se busca com a 
espionagem 
documental?documental?
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O objetivo é sempre a 
obtenção de vantagem 
financeira, podendo ser:

O que se busca na espionagem documental?

Tomar o mercado dos 
concorrentes.

Derrubar adversários 
políticos.políticos.

Ações criminosas de 
extorsão ou sequestro.

5



Espionagem Documental Corporativa

Planos Demissões.

Plano Saúde.

Informações RH.

Faturamentos.

Planejamento.

Funcionários.

Cadastros diversos

Índices de Falhas.

Salários e Comissões.

Contabilidade. Jurídico. Informações Fiscais.6



Portadores de Informações Sigilosas
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Armazenamento 
de Dados nas 

Nuvens.
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Na Internet, não há segurança absoluta.

Existem redes mais e menos seguras.

Não há rede invulnerável.

Relatórios ultra confidenciais devem ser 
feitos em computadores sem internet, 

"You know, I have felt that my own 
communications are probably monitored.

"And when I want to communicate with 

feitos em computadores sem internet, 
impressos e entregues pessoalmente. 

"And when I want to communicate with 
a foreign leader privately, I type or write 
a letter myself, put it in the post office 
and mail it.

Jimmy Carter 
Ex-Presidente dos EUA em 24/03/2014
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Como é roubado o lixo 
das empresas ?
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Investigações Industriais e 
Empresariais. 

Serviços de Investigadores 
e Detetives

Anúncios veiculados na 
revista Veja São Paulo –

Agosto 2016
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Espionagem Documental
Caso da Microsoft x Oracle

“Claro que os investigadores“Claro que os investigadores
fizeram algumas coisas
desagradáveis, como fuçar no
lixo da Microsoft, mas foi esse o
preço de trazer à tona fatos de
interesse público que a empresa
de Gates tentava ocultar.”de Gates tentava ocultar.”

Larry Ellison - Oracle
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O governo como espião 
das informações do lixo.
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Espionagem Documental
Declaração do Diretor Geral da ABIN

“Exemplo clássico é a investigação “Exemplo clássico é a investigação 
do lixo. Se colho sua lata de lixo 
todos os dias de manhã, durante 
uma ou duas semanas, levanto sua 
vida inteirinha. É o cheque 
resgatado, o que você come, o que 
você bebe. É crime? Não. Mas é 

Delegado Mauro Marcelo de Lima e Silva

você bebe. É crime? Não. Mas é 
eticamente questionável. Eu ficaria 
p... (Sic) se fizessem isso comigo.”

Fonte: Reportagem Folha de São Paulo do dia 08/12/2004 19



Espiões internos nas 
empresas.
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Espiões Internos
Executivos devem cultivar o hábito de fragmentar 

pessoalmente os seus papeis, para obter 100% de segurança 
da destruição da informação.
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Todo documento é 
confidencial?
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Papéis que parecem inofensivos, podem trazer consequências imprevisíveis.

Um simples cartão de Feliz Aniversário, pode estimular a ação de criminosos.
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Empresas de Aparas de Papel
Risco dos documentos serem subtraídos no transporte. 

Trituração é feita em pedaços grandes. 

Informação permanece exposta a terceiros.
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É mais eficiente, econômico e seguro destruir todos os papéis do que 
gastar tempo e correr risco para decidir se é confidencial. 

Uma política de segurança da informação requer que 100% dos 
portadores de dados devem estar fragmentados ao sair  da empresa
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Documentos de candidatos 
descartados sem fragmentação.
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Art. 8º A eliminação de documentos deverá ocorrer observando-se 

critérios de preservação ambiental, preferencialmente por 

fragmentação mecânica, sob a supervisão de um membro da Comissão 
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fragmentação mecânica, sob a supervisão de um membro da Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos, ou por servidor designado 

para este fim.



Norma DIN 66.399 

Destruição física de 
informações e arquivos 

de dados.de dados.
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P1
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P1 P2 P3

São 7 níveis de 
Segurança da 

DIN 66.399 para 
fragmentação de 

papéis.

Quanto maior o 
prejuízo 

potencial, 
menor deverá 
ser a partícula.

P4

P5 P6 P7
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DIN 66.399 - P1
Divide uma folha A4 em 18 fragmentos. 

Admite tiras longas até 12mm de largura ou fragmentos irregulares com 
área máxima de 2.000 mm2 ( 44 mm x 44 mm) 
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DIN 66.399 – P2
Divide uma folha A4 em 35 fragmentos. 

Nível de Segurança P2
Admite tiras longas até 6 mm de largura ou fragmentos irregulares com 

área máxima de 800 mm2 (28 mm x 28 mm) 
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DIN 66.399 – P3
Divide uma folha A4 em 195 fragmentos. 

Nível de Segurança P3
Admite somente partículas com área máxima de 320 mm2 (6 mm x 53 mm)

36



DIN 66.399 – P4
Divide uma folha A4 em 390 fragmentos. 

Nível de Segurança P4
Admite somente partículas com área máxima de 160 mm2 (4 mm x 40 mm)
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DIN 66.399 – P5
Divide uma folha A4 em mais de 2.000 fragmentos. 

Nível de Segurança P5
Admite somente partículas com área máxima de 30 mm2 (2 mm x 15 mm)
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DIN 66.399 – P6
Divide uma folha A4 em mais de 6.000 fragmentos. 

Nível de Segurança P6
Admite somente partículas com área máxima de 10 mm2 (0,8 mm x 12 mm)
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DIN 66.399 – P7
Divide uma folha A4 em mais de 12.000 fragmentos. 

Nível de Segurança P7
Admite somente partículas com área máxima de 5 mm2 (1 mm x 5 mm)
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O Nível P4 atende a 90% das 
empresas no mundo.

Nível de Segurança P4
Admite somente partículas com área máxima de 160 mm2 (4 mm x 40 mm)
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A agressividade do 
papel com a 

fragmentadora.
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Papel é um agente agressivo. O manuseio do papel pode agredir a sua mão.

Da mesma forma, o papel vai agredir a fragmentadora
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Resistência, Confiabilidade e 
Durabilidade.

Primo 2600 – Alemanha
15 folhas – P4

Aurora 1520CD – China
15 folhas – P4



45



46



47



48



49



50



O tempo como ítem mais O tempo como ítem mais 
caro de uma 

fragmentadora
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O componente mais caro de uma fragmentadora 
é o tempo nela utilizado. 

Quanto maior for a capacidade de número de folhas da fragmentadora, maior 
será o seu preço inicial, porém menor será o seu custo a médio prazo.

Economia de tempo na fragmentação torna o processo mais econômico ao 
proporcionar melhor rendimento dos funcionários no ambiente de trabalho.
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Tipos de fragmentadoras existentes no mercado:

USO DOMÉSTICO

Para fragmentação esporádica.

Superaquece após pouco tempo de uso.Superaquece após pouco tempo de uso.

Componentes plásticos – frágil.

Retirar clipes e grampos.

Geralmente alto nível de ruído.

Maior índice de manutenção.

Não recomendadas para escritórios, pois seu baixo rendimento e 
componentes plásticos, comprometem a eficiência dos funcionários e 
produzem partículas maiores que as admitidas pela Norma DIN 66399. 53



Tipos de fragmentadoras existentes no mercado:

USO COMERCIAL

Suporta fragmentação contínua.

Motor potente, não superaquece.Motor potente, não superaquece.

Produz partículas uniformes.

Documentos confidenciais.

Admite clipes até 2/0 e grampos 26/6.

Nível de Ruído menor 65 dB.

Raspadores metálicos – Alta durabilidade.

São recomendadas para escritórios, pois seu maior rendimento e 
componentes metálicos proporcionam maior eficiência dos funcionários e 
produzem partículas respeitando a Norma DIN 66.399. 54



Tipos de fragmentadoras existentes no mercado:

INDUSTRIAIS

Para grandes quantidades de papeis.

Suporta fragmentação contínua.

Motor potente, não superaquece.

Usa corrente trifásica (220/380/440 Volts).

Possui sistemas de segurança para 
proteção do operador e do ambiente.
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Também para grandes quantidades de:
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Muito Obrigado !!!!
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