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Resumo

A Internet hoje conta com milhões de usuários, conectados por todo o mundo. As pessoas se comunicam, buscam informações e conhecimentos a todo instante, em uma fonte 

inesgotável de pesquisa. Um dos motivos para que esta tecnologia conquiste o mundo, trata-se do fato da mesma se tratar de uma ferramenta baseada na tecnologia WWW (World 

Wide Web – Rede Ampla de Palavras), uma interface amigável, intuitiva e sedutora, onde navegar torna-se um prazer.  

Esta tecnologia acabou por conquistar também uma outra área do ramo de informática, onde ao invés da 

Internet ela é denominada Intranet. 

Buscaremos  esclarecer  a  diferença  básica  entre  as  duas  tecnologias  através  da  descrição  básica  dos 

conceitos que as envolvem bem como suas características, para que posteriormente sejam analisados os 

aspectos relacionados à Intranet, abordando a maneira com que as informações são disponibilizadas, o 

acesso  aos  serviços  da  rede,  aspectos  relacionados  à  segurança  e  a  estrutura  básica  necessária  à 

implantação da mesma e os ganhos que esta tem proporcionado.
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1 – Introdução  

Um dos assuntos que mais está em alta hoje nos meios de comunicação, trata-se da explosão da Internet.

No Brasil esta explosão se deu mais recentemente e o crescimento do número de usuários da rede tende a 

aumentar ainda mais.

No mundo, a rede global já conta com milhões de navegadores, que acessam a mesma pelos mais diversos 



interesses.

A  rede  disponibiliza  informações  sobre  os  mais  diversos  assuntos,  além de  possuir  um certo  ar  de 

entretenimento, talvez em virtude de oferecer ao usuário uma interface amigável, repleta de links, gráficos 

coloridos e tecnologia multimídia. Esta interface se tornou interessante ao ponto de diversas instituições, 

empresas e indivíduos estarem disponibilizando suas informações através da mesma.

A Intranet surgiu no vocabulário de informática a pouco tempo e também já tem conquistado o seu 
público, como a Internet. Tal conquista se dá em virtude das duas tecnologias trabalharem sob uma 
mesma interface, diferenciando-se uma da outra apenas no que diz respeito ao acesso às informações. A 
Intranet se utiliza da World Wide Web (interface utilizada pela Internet), dentro de um ambiente 
corporativo. Isso significa que as informações circulam como na Internet, só que dentro de um espaço, 
dimensionado de acordo com os interesses de quem as disponibiliza. Pesquisas como a da Forrester  
Research (uma das maiores empresas de consultoria dos Estados Unidos), apontam que 16% das 
corporações já tem implantada a sua rede corporativa e outras 50% planejam implementá-las [1]. 

A Intranet vem ganhando espaço por se tratar de uma rede que viabiliza o trabalho em grupo e também, 
em virtude, de disponibilizar as informações de maneira refinada, funcionando como uma ótima 
ferramenta de gestão empresarial.

1.1 – Objetivos

Com base na versatilidade da tecnologia Intranet, por se tratar de uma tecnologia que não despende altos 

investimentos financeiros, por ser fácil de ser utilizada, altamente flexível e estar propiciando ganhos de 

produção, relatados nos estudos de casos abordados, objetiva-se relatar através deste os segredos desta 

tecnologia, abordando desde seu surgimento, as características que envolvem a mesma e os benefícios por 

ela propiciados.

1.2 – Descrição dos Capítulos

No capítulo 2 descreve-se sucintamente o surgimento da tecnologia Intranet, bem como dos mecanismos 

que viabilizaram a sua implantação.

No capítulo 3 descreve-se brevemente, as características físicas de uma rede de computadores necessária 

para a implantação de uma Intranet; abordando os conceitos de protocolo de comunicação, de hardware 

e software necessários.



Além disso o capítulo trata dos 3 modelos básicos de implantação de uma Intranet, abordando estratégias 

de  disponibilização  das  informações;  seguindo-se  algumas  definições  básicas  com  relação  ao 

estabelecimento da segurança da rede.

No capítulo 4 são relatados alguns estudos de casos baseados em empresas que adotaram a tecnologia, 

mostrando os ganhos propiciados pela mesma.

No capítulo 5, faz-se uma abordagem geral sobre a utilização e características da tecnologia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

02 - O Surgimento da Intranet

Apesar de ter se tornado assunto na área de informática recentemente, esta tecnologia já existia  há algum 
tempo, ao contrário do que se imagina. Este capítulo relata os fatos que deram origem a esta tecnologia.

2.1 - Histórico sobre a Internet

A  Internet  surgiu  nos  anos  70,  quando  o  Departamento  de  Defesa  dos  Estados  Unidos,  contratou 

pesquisadores  da  Universidade  da  Califórnia,  Berkeley,  e  uma  empresa  denominada  BBN  para 

desenvolver redes de computadores que interligassem máquinas distribuídas pôr todo o mundo  [1].

À partir daí, os pesquisadores trabalharam em um projeto cujo o objetivo era o de implementar uma rede 

de  computadores  que  interligasse  diversos  tipos  de  equipamentos,  operando  pôr  diversos  meios  de 

comunicação, tanto localmente, entre computadores individuais, como entre redes.

O projeto também deveria prever que a rede tivesse a capacidade de se autoreconfigurar, sendo esta 

exigência advinda da possibilidade de que havendo uma guerra nuclear e que se uma das sub-redes que 

formam a rede global fosse afetada, houvesse suporte a este fato.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, como financiador do projeto, que viria a ser chamado de 

TCP/IP  (Transmission  Control  Protocol  –  Internet  Protocol  /  Protocolo  de  Transmissão  –  Protocolo 

Internet),  entretanto,  acabou pôr  permitir  a  redistribuição  e  utilização  do  projeto  desenvolvido  pêlos 

pesquisadores da Universidade da Califórnia.

Nesta mesma época, a Universidade da Califórnia, desenvolvia como projeto de pesquisa, sua versão 

revisada do Sistema Operacional UNIX, sob licença da AT&T (idealizadora do projeto).

Pôr meio deste projeto de pesquisa surgiu o UNIX BSD (Berkeley Software Distribution), disponibilizado 



posteriormente a outras instituições acadêmicas, também como finalidade de pesquisa.

Como consequência da larga distribuição do UNIX BSD, para faculdades, universidades e instituições de 

pesquisa,  surge o conceito de Internet.

Este  conceito  advém  da  criação  do  protocolo  TCP/IP,  que  não  só  permitia  a  interconexão  entre 

computadores individuais a uma rede, como a interconexão entre redes (interrede - Internet), dando a 

impressão de que todos os computadores  faziam parte de uma mesma grande rede.

De posse desta tecnologia, faculdades, universidades e instituições de pesquisa, começaram a projetar e 

implementar  redes  e  interliga-las  a  redes  remotas  em outros  locais  ou  instituições,  abrindo assim o 

caminho para a grande explosão da Internet.

O próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos, construiu a sua rede Internet, chamada MILNET, 

utilizando-se do protocolo TCP/IP. Outros órgãos do governo americano adotaram à tecnologia, criando 

diversas redes, algumas hoje ainda parte integrante da Internet.

2.2 – WWW (World Wide Web – Rede Ampla de Palavras)

Vimos anteriormente que o surgimento da Internet advém do desenvolvimento do protocolo TCP/IP, que 

possibilitava a interconexão de computadores individuais a redes locais, bem como a interconexão de uma 

rede a uma rede remota localizada em espaço físico diferente.    Entretanto, apesar da grande importância 

da criação do protocolo TCP/IP, um dos grandes, se não o fundamental, propulsor da crescente utilização 

do conceito de Internet, trata-se da World Wide Web (Rede Ampla de Palavras).

Há cerca de vinte anos, a Internet vem funcionando, o que alguns autores chamam de período da Internet 

Pré-Web.  Nesta  fase,  entre  as  principais  características  da  Internet,  inclui-se  os  serviços  de  correio 

eletrônico,  transferência  de  arquivos  (FTP  –  File  Transfer  Protocol  /  Protocolo  de  Transferência  de 

Arquivos),  serviços  de  conexão  remota  (TELNET),  Usenet  News  (Grupos  de  Discussão)  e  índices 

pesquisáveis remotos (grupo de arquivos de interesse dos usuários a serem indexados). 

Entretanto, para a utilização destes serviços, visto que a Internet não disponibilizava a utilização de uma 



interface amigável e intuitiva, era necessário um certo domínio sobre a utilização da mesma.

Surge, então, a Web. Uma interface facilitadora, na utilização dos recursos disponíveis aos usuários da 

rede.

No período pré-web, ao se realizar, pôr exemplo, uma pesquisa ou consulta na Internet, o resultado era 

obtido através de uma listagem bruta de caminhos, que referenciavam o determinado assunto pesquisado, 

ou seja, consultado. Já na Web, o que se recebe, ao se realizar uma pesquisa ou consulta, na tela do 

computador, trata-se de uma lista formatada, onde para se acessar um assunto basta agir “intuitivamente”, 

ou seja, com um simples clique ou teclar sobre um link, a informação é acessada, o que na pré-web, 

exigia a utilização de um outro recurso, denominado FTP (File Transfer Protocol), onde era necessário 

fornecer o caminho informado na lista de pesquisa ao Protocolo de Transferência de Arquivo para que se 

pudesse acessar à informação ou o documento desejado. 

 

 

 

 

As figuras  2.1  e  2.2  mostram uma busca pelo nome de um arquivo (MSIE20.EXE) através  de uma 

interface bruta (pré-web), enquanto que as figuras 2.3 e 2.4 mostram o mesmo processo de busca sendo 

executado através de uma interface web. 

O  que  se  percebe  na  interface  web,  através  da  própria  descrição  da  figura  é  que  a  mesma  deixa 

transparecer uma facilidade quanto à sua utilização. Ao invés de trazer uma lista de FTP, como mostra a 

figura  2.2, a Web disponibiliza uma lista formatada com locais onde o arquivo pode ser encontrado e a 

capacidade de acessá-lo através de um click no hiper-link, como mostra a figura 2.4.
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                   Figura 2.1 – Uma interface bruta de serviço de busca

     

 

 

 

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id=_x0000_s1027 
style="HEIGHT: 210.55pt; MARGIN-LEFT: 52.2pt; MARGIN-TOP: 0px; POSITION: absolute; VISIBILITY: visible; WIDTH: 255.05pt; Z-INDEX: 2; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: text; mso-wrap-edited: f" 
type = "#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f"><v:imagedata 
o:title="" src = "./mono04_arquivos/image006.png"></v:imagedata><v:textbox 
style="mso-next-textbox: #_x0000_s1027"></v:textbox><w:wrap type = 
"topandbottom"></w:wrap></v:shape><![if gte mso 9]><o:OLEObject Type="Embed" ProgID="Word.Picture.8"
  ShapeID="_x0000_s1027" DrawAspect="Content" ObjectID="_1050755316">
 </o:OLEObject>
 <![endif]><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape 
id=_x0000_s1026 
style="HEIGHT: 208.65pt; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 52.2pt; MARGIN-TOP: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; WIDTH: 255.05pt; Z-INDEX: 1; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: text" 
type = "#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f"><v:imagedata 
o:title="3" src = "./mono04_arquivos/image004.jpg"></v:imagedata><w:wrap type = 
"topandbottom"></w:wrap></v:shape><![endif]-->



                                   Figura 2.2 – Resultados da busca

 

 

 

       

 

      Figura 2.3 – Uma interface Web de serviço de busca
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                       Figura 2.4 – resultado da busca baseada na Web

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id=_x0000_s1038 
style="HEIGHT: 191.7pt; MARGIN-LEFT: 59.4pt; MARGIN-TOP: 0px; POSITION: absolute; WIDTH: 255.05pt; Z-INDEX: 11; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: text" 
type = "#_x0000_t75" coordsize = "21600,21600" o:allowincell = "f"><v:imagedata 
o:title="5" src = "./mono04_arquivos/image010.jpg"></v:imagedata><w:wrap type = 
"topandbottom"></w:wrap></v:shape><![endif]-->



 

A Web surgiu em 1993, quando Tim Berners-Lee, juntamente com outros pesquisadores do Laboratório 

Europeu de Física de Partículas (Conseil Europeén pour la Recherche Nucléaire, CERN) em Genebra, 

Suíça, procuravam desenvolver uma tecnologia que tornasse possível o compartilhamento de dados entre 

os colaboradores do laboratório, utilizando uma técnica denominada hiper-texto [1].

Os usuários da rede do CERN, poderiam então ler documentos nas telas de seus microcomputadores 

usando  um novo  tipo  de  programa,  constituído  de  códigos  especiais  que  permitem que  os  usuários 

naveguem de um documento para outro de seu interesse, simplesmente clicando sobre um hiper link 

(caminho que leva a outro documento). Este programa foi denominado browser, também chamado de 

navegador.

A partir daí, os recursos disponibilizados na Internet pré-web passaram a ser incorporados ao browser.

Esta junção permitia que um usuário além de navegar de um documento, para outro de seu interesse em 

seu próprio computador, também navegasse de um documento em seu computador para outro documento 

de seu interesse em outra máquina localizada em uma rede remota.

Esta facilidade, disponibilizada pelo browser, que passou a incorporar os serviços da Internet pré-web, 

eliminou o  uso  de  serviços  como FTP ou  TELNET,  por  exemplo,  tornando  a  interface  muito  mais 

amigável.

A pesquisa desenvolvida pelo CERN, então, dá origem à WWW e ao Browser.

Entretanto, ao contrário dos Browsers atuais, o browser do CERN  se fundamentava em um pacote de 

textos simples, onde as teclas de cursor (ç, è, é, ê) eram utilizadas para que o usuário do browser pudesse 

se mover através da tela de seu computador e a tecla <ENTER> era utilizada para selecionar hiper-links.

O  Browser  do  CERN,  apesar  de  incorporar  todos  os  serviços  da  Internet  pré-web  como o  correio-

eletrônico,  FTP e TELNET, por exemplo,  não possuía capacidade de lidar com objetos dispostos de 

forma gráfica.
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Esta capacidade surgiu através do trabalho de Marc Andreesen, um estudante de graduação do Centro 

Nacional de Aplicativos de SuperComputação da Universidade de Illinois [1]. 

Andreesen partiu dos conceitos definidos através do trabalho desenvolvido pelo CERN, transformando-o 

no  NCSA  (Nacional  Center  for  Supercomputing  Apllications  -  Centro  Nacional  de  Aplicativos  de 

SuperComputação) MOSAIC.

O MOSAIC foi o primeiro browser gráfico capaz de permitir “apontar e clicar”.

2.3 – Browser – Software de Navegação

Como o  NCSA  MOSAIC,  surgiram  vários  outros  Browsers  Web,  incluindo  o  Netscape  Navigator, 

atualmente  o  mais  difundido  Browser  Web em termos  de  fatia  de  mercado,  por  rodar  em qualquer 

plataforma.

Entre os mais difundidos, citamos alguns a nível de informação:

•         Internet Explorer - Browser da Microsoft;

•        Cello - Browser gratuito da Universidade de Cornell, que roda sob plataforma Windows e OS/2;

•        Win  Web  –  ShareWare  (liberado  para  uso  durante  determinado  tempo)  desenvolvido  pelo 

Microeletronics and Computer Technology Corporation, que roda sob plataforma Windows e OS/2;

•        Mac  Web  -  ShareWare  (liberado  para  uso  durante  determinado  tempo)  desenvolvido  pelo 

Microeletronics and Computer Technology Corporation, que roda sob plataforma Macintosh;

•        Enhanced Mosaic - Versão comercial do Mosaic da SpyGlass, Inc. Disponível para PC’s e Mac’s;

•        Chimera - FreeWare (livre para o uso) da Universidade de Nevada, que roda sob plataforma UNIX;

•        MIDAS  WWW  –  FreeWare  (livre  para  o  uso)  da  Universidade  de  Stanford,  que  roda  sob 

plataforma UNIX;



•        Web Works Mosaic - Antigamente chamado GWHIS, versão comercial da Quadraly, Inc. Roda sob 

plataforma UNIX;

•        Viola WWW - FreeWare (livre para o uso) da Universidade da Califórnia, que roda sob plataforma 

UNIX;

•        TK WWW - FreeeWare (livre para o uso) do M.I.T., que roda sob plataforma UNIX;

•        LYNX - Browser de texto simples, freeware (livre para o uso) da Universidade do Kansas, que roda 

sob plataforma UNIX e Pc’s;

•        W3C (antigamente CERN) - Browser de linha modem. FreeWare do Consórcio W3.

Uma curiosidade é que os browsers, gráficos ou não, funcionam essencialmente da mesma maneira. 

Ao se clicar em um link o browser lê um documento em formato HTML (Hiper Text Modeling Language 

– Linguagem de Modelagem de Hipertextos) e o exibe na tela do computador, interpretando os códigos 

HTML do referido documento. Esta referida transferência (exibir na tela) se dá através da utilização do 

(Hipertext Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de Hipertexto - HTTP). 

O protocolo de Transferência de Hipertexto envia uma solicitação de rede a um servidor Web que contém 

o documento a ser acessado ou serviço especificado pelo hiper-link. Do outro lado o servidor Web atende 

à  solicitação,  enviando o documento ou dado solicitado.  O Browser então recebe a  informação, lê  e 

interpreta, apresentando-a no formato correto, à quem lhe fez a solicitação [1].

 

A figura 2.5 mostra o funcionamento do processo de atendimento de  uma requisição de um documento 

HTML.

Ao se clicar em um hiper-link uma série de eventos é desencadeada.  Primeiramente,  como mostra a 

figura, ao se solicitar um documento armazenado em um servidor Web, é feita uma requisição através de 

um protocolo chamado HTTP (Protocolo de Transferência de Hiper Texto), que envia uma solicitação de 

rede ao servidor, para que este disponibilize o documento desejado.



O servidor então, recebe a solicitação e devolve o documento, caso exista, ao browser (navegador) ou 

cliente, que o requisitou. De posse desta informação o browser lê o documento solicitado, interpreta o seu 

código  (HTML)  e  o  apresenta  no  formato  adequado.  É  esta  a  maneira  pela  qual  os  browsers  se 

comunicam através de uma rede, seja ela a Intranet ou mesmo a Internet.

 

Figura 2.5 – A comunicação browser Web/servidor Web usando o HTTP

2.4 – Intranet

Apesar de se tratar de uma tecnologia recente e em amplo crescimento, quanto à sua utilização, a Intranet 

já existe a algum tempo, há mais tempo, podemos dizer, que a Internet.

A  rede  mundial  (Internet)  surgiu,  como  já  vimos,  do  experimento  dos  pesquisadores  do  CERN, 

juntamente  ao  serviços  disponibilizados  pelo  protocolo  TCP/IP  desenvolvido  pela  Universidade  da 

Califórnia, conforme projeto viabilizado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos [1].

Entretanto, ao observar-se o fato, notamos que o intuito dos pesquisadores do CERN era o de permitir 

uma  comunicação  e  compartilhamento  de  informações,  seguindo  uma  formatação  pré-definida,  de 

maneira fácil, dentro do próprio laboratório.

É este o ponto básico que diferencia a Internet da Intranet, ou seja, a mudança de foco com relação aos 

clientes usuários dos serviços disponibilizados pela rede.
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O projeto e instalação de uma Intranet visa beneficiar as organizações, facilitando a execução de seus 

processos, propiciando uma melhoria e ganhos na produção de seus bens e serviços.

Os benefícios alcançados, mediante a utilização desta ferramenta  ou tecnologia, é que tem alavancado a 

mesma,  visto  que  atualmente,  a  qualidade  dos  serviços  prestados  ou  dos  bens  produzidos,  são 

fundamentais à sobrevivência das organizações que ao adotarem tal tecnologia nada mais fazem do que 

manter a finalidade de sua existência enquanto organização.

A Intranet parte da premissa de que os usuários da rede são parte integrante da grande engrenagem que 

movimenta a corporação à qual estão ligados.

Sendo assim as informações a serem dispostas na rede devem se basear nas atividades e necessidades 

destes usuários, ou seja, a Intranet é projetada visando atender aos interesses de seu público alvo.

Este fato, aliado à facilidade disponibilizada ao usuário em utilizar uma interface amigável, a Web e à 

possibilidade  de  utilização  de  diversos  serviços  através  de  uma única  ferramenta,  tem propiciado  o 

crescente  índice  de  utilização  desta  tecnologia,  visto  que  a  mesma  tem  possibilitado  significativos 

aumentos de produtividade e redução de custos, com relação à execução dos procedimentos e tarefas 

pertinentes às organizações.

 

                        Figura 2.6 – Crescimento acelerado da Intranet
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2.5 – Conclusão

Neste capítulo descrevemos o surgimento da Intranet, analizando junto a esta o surgimento de tecnologias 

que propiciaram o surgimento da mesma, passando pelo surgimento da Internet, da Interface Web e dos 

Softwares  de  Navegação.  Confrontando  alguns  exemplos  de  aplicações  via  interface  pré-web  com 

aplicações via web.

03 - Projetando uma Intranet

A Intranet  trata-se de uma rede de computadores, que visa disponibilizar as informações aos usuários, 

tornando-lhes o acesso às mesmas uma tarefa eficiente e veloz. 

Entretanto, para que a mesma exista, não basta somente estar de posse das informações. São necessários 

alguns dispositivos que formam uma estrutura comum às redes de computadores.

3.1 – Estrutura Necessária

Neste  capítulo  citaremos  alguns  componentes  de  uma  estrutura  de  redes  de  computadores, 

imprescindíveis na implantação de uma Intranet. Para que se possa estabelecer uma comunicação entre os 

computadores de uma rede ou para que se possa acessar as informações armazenadas em um servidor 

Web, alguns requisitos são imprescindíveis, como um  Protocolo de Comunicação, no caso o  TCP/IP, 

além de Equipamentos e Programas para servidores Web 

3.1.1 - Redes TCP/IP

Como já vimos anteriormente o protocolo TCP/IP foi criado através do projeto de desenvolvimento de 

uma rede de comunicação, com o patrocínio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em parceria 

com a Universidade da Califórnia (Berkeley).

Pode-se  dizer  que  sem o  TCP/IP  não  existe  Intranet.  O  protocolo  TCP/IP  é  que  oferece  suporte  a 



aplicações via Web, tanto para redes locais como para redes mais amplas.

Projetado desde o início, com o intuito de propiciar capacidade de operação entre diferentes meios de 

comunicação, o protocolo trabalha em qualquer topologia de rede que se utilize.

Para  a  utilização  deste  protocolo  o  mercado  oferece  várias  possibilidades.  Isto  se  deve  ao  fato  do 

Departamento  de  Defesa  dos  Estados  Unidos  ter  permitido  a  distribuição  do  programa da  rede  que 

desenvolveram e as especificações de seus protocolos.

Assim, o primeiro software a conter as especificações do protocolo TCP/IP foi o UNIX BSD (Berkeley 

Software Distribution), que foi largamente difundido dando início a Internet [1].

À partir de então, as especificações de implementação do protocolo TCP/IP foram definidas publicamente 

em documentos conhecidos como RFC (Request for Coments - Requisições de Comentários) da Internet, 

possibilitando às empresas de software,  liberdade para o  desenvolvimento e  comercialização de seus 

próprios programas e produtos TCP/IP.

Citamos,  por  exemplo,  a  primeira  implementação  do  protocolo  TCP/IP  para  IBM  /  PC  (Personal 

Computer – Computador Pessoal), que adveio de um projeto de mestrado e o programa resultante foi 

posteriormente distribuído gratuitamente, tendo seus autores, fundado em consequência a FTP Software, 

hoje fabricante de um dos principais produtos do mercado o On Net (anteriormente chamado PC/TCP).

Vários outros produtos podem ser encontrados com compatibilidade à plataforma PC. Podemos citar o 

Microsoft Windows 95 e  sistemas de UNIX modernos, que já incluem o protocolo como um dispositivo 

padrão.  A Apple (Fabricante  de PC’s) também desenvolveu programas de rede TCP/IP para MAC’s 

(Machintosh – PC desenvolvido pela Apple) e mesmo computadores mainframes, como IBM e DEC, 

rodam programas de rede TCP/IP além dos programas de rede residentes, ou mesmo, no lugar destes, 

como o DEC Net e o SNA.

Como se pode notar, o protocolo TCP/IP está cada vez mais difundido em virtude do próprio crescimento 

no interesse de utilização da Internet (aplicações via Web em geral), não tornando-se problema quando da 

sua necessidade para a implementação de uma Intranet.



Atualmente, algumas empresas, estão desenvolvendo os chamados NC’s, computadores mínimos, com o 

protocolo TCP/IP embutido. Os NC’S (Network Computers) não são nem PC’s comuns e nem terminais 

burros e incluem além do protocolo TCP/IP, capacidades gráficas e programa browser e surgem como 

grandes “vedetes” do mercado, podendo tornar parte valiosa de uma Intranet,  visto que, possibilitam 

acesso aos usuários a qualquer serviço Web a um  custo significante mais baixo em comparação à PC’s 

ou Workstations.

3.1.2 - Hardware e Software para o Servidor Web

Esta é uma escolha onde os limites são difíceis de serem pré-estabelecidos, visto que os computadores 

atuais, quase em sua totalidade, quando equipados para trabalharem em rede incluem o protocolo TCP/IP, 

podendo  assim  abrigar  um servidor  Web.  Entretanto,  um dos  softwares  mais  utilizados,  trata-se  do 

sistema UNIX para servidores Web e as estações de trabalho Sun, IBM e HP.

Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade do Arizona, em 1995, mais da metade de todos os 

servidores Web eram compostos pôr sistemas UNIX, com a fatia maior pertencendo às máquinas Sun 

Microsystems. O que não era de surpreender, pois sistemas UNIX multitarefa, incluindo o protocolo 

TCP/IP têm bom desempenho como servidores.  Programas Macintosh e  Windows também têm suas 

vantagens, pôr serem mais rápidos e fáceis de se instalar, necessitando menor capacidade técnica e o 

interesse de muitas corporações em manter a plataforma PC [1].

A decisão deve ser feita com base na análise do nível de tráfego previsto na rede, facilidade de instalação 

do programa, recursos técnicos disponíveis na empresa e modelo de administração da rede (centralizado, 

descentralizado ou misto).

Uma opção interessante, pode ser a utilização de sistemas UNIX voltados para a plataforma PC baseados 

em processadores Intel, como pôr exemplo o LINUX, pois pôr ser um programa multitarefa pôr natureza, 

quando instalado com o protocolo TCP/IP, sem custos de interface gráfica de usuário, pode tornar um PC 

386 um bom servidor Web.

3.2 – Modelos de Implementação



Apesar  da  topologia  a  ser  adotada  não  influir  no  funcionamento  da  Intranet,  desde  que  a  rede  seja 

consistente,  a  abordagem  escolhida  para  a  delegação  de  responsabilidades  na  rede  acaba  por  gerar 

modelos de implementação diferenciados.

A  figura  mostra  a  estrutura  de  uma  Intranet,  onde  existem  vários  servidores  Web,  chamados 

departamentais,  onde  estão  armazenadas  as  informações  a  serem disponibilizadas  pelo  departamento 

correspondente, estando entretanto, todos interligados a um servidor Web principal.

                               

 

 

Figura 3.1 – Estrutura física de uma intranet

Como já é sabido, a Intranet é uma ferramenta de apoio, que visa disponibilizar as informações de uma 

corporação de forma compartilhada.

No entanto, existe a necessidade de se utilizar  juntamente com a Intranet um outro tipo de ferramenta que 

possibilite o gerenciamento da mesma. Esta ferramenta deve ser capaz de gerenciar o controle de acesso , 

a distribuição e a atualização das informações dispostas na rede.

Tal necessidade é definida  em algumas referências bibliográficas como contradição, visto que o conceito 
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de Intranet a define como uma rede aberta onde se busca uma harmonização nas relações de trabalho e 

ganhos de produtividade, através da descentralização de poderes, à medida em que se oferece aos seus 

usuários a capacidade de interação com as informações pertinentes à execução de processos e tarefas. 

Sendo  assim,  ferramentas  de  controle  e  gerenciamento  podem parecem carregar  consigo  a  idéia  de 

proibição e centralização.

Entretanto, a necessidade é real, pois, nem tudo deve ser permitido na Intranet.  Surgem então 03 modelos 

de  implantação  de  redes  corporativas  (Intranet),  com  base  nos  quais,  define-se  uma  política  de 

gerenciamento da rede; sendo eles o modelo centralizado,  modelo descentralizado e o modelo misto [1].

3.2.1 - Modelo Centralizado

Neste modelo, tudo o que diz respeito a Intranet é centralizado, ou seja, além de um único computador da 

empresa  atuar  como o  servidor  Web,  existe  um grupo  de  pessoas  designada  exclusivamente  para  o 

desenvolvimento dos serviços a serem oferecidos através da rede, cabendo a estes  planejar,  instalar e  

administrar o servidor.

Além disso, todos os documentos e informações a serem disponibilizados na rede, são criados por esta 

mesma  equipe,  segundo padrões  /  formatos  adotados  previamente,  pela  mesma.  Este  modelo possui 

algumas características marcantes que conduzem à  opção pelo mesmo. 

Entre os pontos fortes, os mais importantes dizem respeito à centralização  e administração do servidor e 

projeto de páginas, que possibilitam a consistência da rede.

Os clientes que trabalham sobre este modelo, enxergarão um layout (interface) padronizado e fácil de se 

navegar, dando a impressão de se estar trabalhando sob um servidor coerente e padronizado.

Outro ponto forte, trata-se da viabilização de uma maior facilidade quando da instalação e administração 

da rede.

Através da utilização deste modelo,  é possível que todas as atualizações tanto de páginas quanto de 

programas, sejam realizadas uma única vez em uma única máquina, o que facilita o gerenciamento da 



rede e a execução de backups (cópias auxiliares).

Entretanto, este modelo naturalmente, também possui características a serem analisadas sob o ponto de 

vista crítico.

Entre elas podemos citar  a questão da centralização,  que define o próprio modelo,  tendo em vista o 

constante  crescimento  da  utilização  de  estações  de  trabalho  e  microcomputadores,  em  virtude  da 

execução  de  rotinas  de  processamento  de  dados  terem  migrado  dos  denominados  Centros  de 

Processamento de Dados (CPD) para as mesas dos usuários.

Além disso, a questão da centralização, contradiz tudo o que a tecnologia Web representa, como citamos 

anteriormente com relação à política de gerenciamento.

O modelo centralizado pode vir a sufocar a Intranet e até mesmo não permitir que ela saia do papel e se 

torne uma realidade.

Esta afirmativa se baseia no fato de que pode ser muito grande o número de informações que deverão 

passar  previamente pôr  uma padronização e  em seguida  disponibilizadas na  rede,  ferindo o objetivo 

principal da adoção da Intranet, que é o de levar as informações aos seus clientes de maneira simples e 

rápida.

Outro fator importante a ser analisado, diz respeito à necessidade de se possuir um duplo-hardware, ou 

seja, outra máquina preparada para rodar como servidor caso o principal aponte algum defeito, o que 

acrescenta custos à implantação da Intranet [1].

A figura 3.2 mostra  o modelo centralizado de gerenciamento da Web, sendo o desenvolvimento das 

mesmas  realizado  através  de  uma  equipe,  passando  por  um  processo  de  aprovação  antes  que  as 

informações sejam disponibilizadas da rede.
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          Figura 3.2 – O modelo centralizado de administração.

3.2.2 - Modelo Descentralizado

Este modelo de implantação da Intranet trabalha no extremo do citado anteriormente. A utilização do 

mesmo, surge em virtude de ter-se tornado fácil o acesso a programas para servidores Web em versões 

shareware e a utilização de editores HTML. 

Assim,  um  usuário  pode  desenvolver  rapidamente,  em  sua  máquina,  uma  aplicação  via  Web, 

disponibilizando as  informações  da maneira  que  ela  acha viável,  sem a necessidade  de transmiti-los 

primeiramente a uma equipe que as formate de acordo com um layout pré-estabelecido. Isto possibilita 

maior rapidez na disponibilização das informações via rede, que é objetivo da Intranet e um dos pontos 

fortes do modelo. Esta facilidade, porém, é vista como uma característica a ser analisada criticamente.

Isto se deve ao fato do modelo tornar a inserção de novas páginas (disponibilização das informações) um 

ato  livre  e  possível  de  ser  executado  pôr  diversos  clientes  da  rede.  O  que  pode  gerar  incontáveis 

problemas, desde a disponibilização de informações sigilosas, de cunho pessoal e obscenas, bem como a 

perca de controle do número de servidores Web [1]. 

A figura 3.3 mostra o modelo descentralizado de gerencimento da Web, onde os usuários de rede estão 

livres para desenvolver seus próprios bem como disponibilizá-los na rede.
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               Figura 3.3 – O modelo descentralizado de administração

3.2.3 - Modelo Misto

Como vimos, os modelos centralizado e descentralizado trazem com si uma conceituação extrema de 

como implementar uma Intranet.

O que tem-se observado é que muitas das organizações buscam trabalhar dentro de um meio termo entre 

os dois modelos anteriormente citados.

A idéia é tentar trabalhar sobre um modelo consistente e que no entanto permita aos usuários definir qual 

a melhor maneira de se disponibilizar as informações de seu interesse [1].

Sendo assim, busca-se do modelo centralizado, definir-se  as prioridades a  serem atendidas dentro da 

organização bem como qual a finalidade primordial da rede, ou seja, define-se uma política geral de 

funcionamento da rede.

Do modelo descentralizado trabalha-se o conceito de liberdade quanto a criação e definição de detalhes de 

formatação e visualização das informações.
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Esta combinação aliada a uma política de gerenciamento  da rede, que vise punir os possíveis excessos 

em virtude  da  liberdade de  criação das  webs,  torna  o modelo  misto  bastante  satisfatório,  visto  que 

mediante um estudo das propostas dos usuários quanto à forma de disponibilização das informações, de 

acordo com os objetivos traçados pela equipe de gerenciamento da rede, gera-se uma interação bastante 

produtiva entre as partes.

3.3 - Definição de Público-Alvo

Como citamos anteriormente, a diferença  marcante entre Internet e Intranet se dá quanto à distinção do 

público-alvo, ou seja, os clientes e usuários destas tecnologias.

A rede mundial  (Internet), fundamenta-se na disponibilização de informações ou dados públicos, sendo 

que  na  Intranet  um servidor  Web  é  instalado  (sob  um dos  três  modos  citados)  visando  atender  às 

necessidades de uma corporação.

Sendo assim, um dos pontos mais importantes, se não o mais, quando da execução de um projeto de 

implementação de uma Intranet, trata-se da identificação de seus clientes. 

Tal  identificação é  fundamental,  visto  que,  à  partir  dela  se  tornará  possível  definir  que  informações 

conterá a rede, o que nada mais é, que a base da mesma.

Em geral esta identificação de público-alvo, deve ser realizada buscando-se a classificação  em grupos de 

usuários de mesmo interesse (que utilizaram a rede), pois além de serem os interessados em ter  acesso 

aos serviços e às informações, são quem as fornece.

Pôr exemplo, os funcionários do setor de recursos humanos ou departamento pessoal de uma corporação 

formam um público-alvo, que necessita acessar e disponibilizar dados, não-pertinentes ao departamento 

de logística.

3.4 - Segurança da Rede



Pôr se tratar de uma rede corporativa , onde o principal objetivo é fornecer aos seus clientes ou usuários 

um grande número de documentos de interesse também corporativos, pode parecer estranho restringir o 

acesso  às  informações  por  parte  dos  usuários  da  rede,  afinal  são  eles  que  definem  quais  são  as 

informações  de  seu interesse a  serem disponibilizadas,  bem como,  a  finalidade da  rede,  que  é  a  de 

funcionar como uma estrutura totalmente aberta a seus clientes.

Entretanto, é notável se perceber que algumas medidas com relação à segurança das informações devem 

ser adotadas.

Isto  se  faz  necessário,  levando-se  em consideração  o  fato  de  que  o  acesso  a  algumas  informações 

específicas, pode não ser interessante quando da visualização das mesmas pôr parte de usuários que não 

se enquadram no contexto ao qual  as mesmas fazem referência.  Medidas simples  podem superar tal 

problema.

3.4.1 - Segurança de Rede – Uma Nova Abordagem

Geralmente quando se  fala em redes de computadores, parte-se do princípio de que “ tudo o que não for 

expressamente permitido deve ser negado “. Contudo, encontram-se algumas referências, onde se analisa 

as restrições com relação à Intranet, por um outro ponto de vista. Parte-se da idéia de que uma política de 

restrições deve ser avaliada de forma positiva,  “ tudo o que não for expressamente negado deve ser 

permitido”. Tal paradigma vem a enriquecer a Intranet à medida que disponibiliza um maior número de 

serviços e recursos, agregando valor a mesma [1].

Entretanto estes dois pontos distintos de abordagem estão em uso quando se trata de segurança.

A adoção de um em relação ao outro se dá de acordo com as necessidades de segurança da corporação.

Por  exemplo,  em  uma  empresa  onde  as  informações  são  puramente  confidenciais,  restritas  ou  de  

prioridade intelectual, necessita de uma política de segurança diferente da de uma universidade ou de uma 

escola, onde o intercâmbio livre de idéias é bastante interessante, existindo uma preocupação mais direta 

apenas com relação à curiosidade aguçada pertinente à maioria dos estudantes.



3.4.2 - Dispositivos de Segurança na Intranet

Quando se trabalha em uma rede corporativa (Intranet), dispõe-se pela própria estrutura que a mantém de 

03 tipos básicos de dispositivos de segurança [1].

O primeiro trata da tomada de medidas com relação à segurança baseadas no controle sobre o servidor 

Web.

Um segundo dispositivo visa a tomada de medidas sob o ponto de vista do aumento da segurança sob os 

serviços da rede TCP/IP.

E finalmente, o terceiro visa o aumento da segurança nos próprios browsers Web, limitando a capacidade 

dos mesmos.

3.4.2.1 – Segurança no Servidor Web

Alguns dispositivos de segurança são bastante interessantes quando se trabalha focando diretamente o servidor Web.

É possível  pôr exemplo definir  que o acesso ao(s)  servidor(es),  páginas ou diretórios seja permitido 

somente perante a informação de um nome de um usuário associado à uma senha (autenticação). Esta 

autenticação dará acesso, ou negará, às informações.

Outro dispositivo passível de ser utilizado faz referência a clientes de sistemas específicos, ou seja, o 

acesso ao(s) servidor(es), páginas e diretórios somente é permitido se o usuário estiver em sua própria 

estação de trabalho.

O acesso ao(s) servidor(es), páginas e diretórios também pode ser restringido dividindo-se os usuários da 

rede em grupos, permitindo o acesso com base nas permissões de determinado grupo.

O foco com base na  noção de grupos,  os define como um conjunto de computadores,  diferindo do 

anterior que os define como um conjunto de usuários, a premissa é a mesma.



Outro dispositivo utiliza-se de alguns programas de servidor capazes de se comunicar com browsers 

através de dados criptografados.

Pode-se também definir uma estratégia que combine todos os dispositivos disponíveis [1].

3.4.2.2 – A Segurança sob Serviços Baseados no Protocolo TCP/IP

Um dos serviços que podem ser incorporados à Intranet, pôr estar a mesma fundamentada no protocolo de 

rede TCP/IP é o FTP (File Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de Arquivos). Sobre ele é 

possível que se atue restringindo a transferência de arquivos somente à clientes  (usuários) autorizados, 

evitando que arquivos sejam transferidos para lugares indevidos [1].

Da mesma maneira, um outro serviço, que pode ser disponibilizado com base no protocolo TCP/IP, é o 

USENET (Grupo de Discussões), que também pode ser limitado.

Outro serviço que pode ser disponibilizado, trata-se do acesso a banco de dados pôr meio de índices 

pesquisáveis, que podem ser controlados através da utilização de webs protegidas pôr senhas.

3.4.2.3 – Segurança dos Browsers Webs dos Clientes

A segurança pode ser definida também pôr meios de configuração dos browsers, ou seja, pode-se limitar 

as opções que o cliente / usuário pode utilizar. 

Uma  configuração  típica  diz  respeito  ao  modo  de  configuração  quiosque  (kiosk)  que  limita  estas 

características [1]. 

A princípio este tipo de configuração se tornou disponível no Browser NCSA WINDOWS MOSAIC.  No 

modo quiosque do MOSAIC não é permitido, pôr exemplo, que o usuário imprima ou visualize a fonte 

HTML das páginas webs acessadas.

 



A figura 3.4 mostra o NCSA MOSAIC configurado sob o modo quiosque. Note que vários botões da 

barra de ferramentas foram destivados, limitando-se assim os recursos do browser. Este artifício impede 

que um usuário execute tarefas que não lhe são pertinentes ou que possam comprometer a segurança da 

rede como um todo. 

 

A figura 3.5 mostra o NCSA MOSAIC configurado sob o modo normal. Note que todos os botões da 

barra de ferramentas, ou seja todos os recursos, como por exemplo a visualização do código HTML de 

páginas acessadas, são disponibilizados ao usuário.

 

                      Figura 3.4 – O NCSA MOSAIC no modo quiosque
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                       Figura 3.5 – O NCSA MOSAIC no modo normal

3.4.2.4 – Determinação do Nível de Segurança

Cabe ao gerenciador da rede determinar o nível de segurança que se deseja atribuir à mesma. Várias 

combinações podem ser trabalhadas e uma gama de dispositivos estão ao alcance do administrador.

Entretanto é relevante frizar um ponto importante, que diz respeito à cultura organizacional.

Como já citado no início, pode ser contraditório pensar-se em restringir acessos em uma rede onde o 

objetivo é trabalhar da maneira mais aberta possível.

Por isso é necessário que a questão da necessidade de se definir uma política de segurança, com base no 

citado, anteriormente, seja repassada aos clientes (usuários) da rede não como um fator limitador e sim 

como uma oportunidade de se tornar possível a ampliação do uso da própria rede.

Um forte argumento, diz respeito à possibilidade de se assegurar àqueles que tomam decisões, utilizando-

se  dos  recursos  da  rede,  que  as  informações  de  que  necessitam  podem  ser  disponibilizadas 

tranquilamente, pois se possui uma política de segurança.
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Um outro alerta diz respeito à inocência ou uma falta de malícia dos usuários da rede que pode vir a 

prejudicar e mesmo a invalidar a política de segurança da mesma.

Por  exemplo,  seria  preocupante  se  um usuário  de  nome  Frederico  utilizasse  como  senha  a  palavra 

Frederico. É necessário que se construa uma cultura com relação a estes tipos de percausos que venham a 

comprometer a política de segurança da rede.

3.5 – Conclusão

Neste capítulo descrevemos algumas características implícitas à Intranet com relação a estrutura física, 
como  protocolos  de  comunicação,  hardwares  e  softwares  necessários  ao  funcionamento  da  mesma. 
Descreve-se também algumas maneiras de se disponibilizar as informações através da rede e de garantir a 
segurança da mesma.

 

 

 

 

 

 

4 – Aplicação da Intranet

Em virtude do surgimento de novas políticas, estratégias de administração adotadas em virtude de uma 

crescente  globalização, a Intranet surge como uma ferramenta bastante satisfatória, para a garantia de 

sobrevivência das organizações dentro deste novo contexto;  onde competitividade e qualidade de bens e 

serviços são peças fundamentais. 

A Intranet trata-se de uma rede corporativa, definida sob uma plataforma amigável e intuitiva, já citada 

anteriormente, a Web.

Além disso, seu escopo busca a corporação como um todo, ou seja, o acesso à Intranet é disponibilizado a 

priore,  única  e  exclusivamente,  aos  seus  usuários  e  colaboradores.  Não  existe  limite  para  a 

disponibilização  de  informações.  Se  o  departamento  comercial  necessita  disponibilizar  informações 



referentes ao andamento de uma determinada negociação, nada impede que isto seja feito. Se um diretor  

solicita que  sejam disponibilizadas informações de uma maneira mais enxuta e que facilite a tomada de 

decisões, a tecnologia também o fará.

Estas duas características  vem  a  suprir as necessidades de uma corporação, quanto à rapidez de acesso 

às  informações  e  análises  das  mesmas,  além  de  possibilitarem  uma  transparência  com  relação  às 

atividades em andamento dentro da corporação.

No estudo de caso referente ao Grupo Algar, empresa que está em fase de implantação de sua Intranet, 

Neto Castanheira,  profissional do ramo de informática,  responsável pela  implantação da rede,  cita a 

importância desta transparência e da interação entre as pessoas.

“A interação entre as pessoas é um ponto a ser considerado. Por exemplo: nós fazemos parte de uma 

equipe e estamos desenvolvendo um projeto. O que se pode conseguir com a Intranet ? Sendo membros 

de uma equipe, a tarefa executada por um de nós é parte do projeto como um todo. Portanto, através da 

Intranet, pode-se tornar disponível à equipe o andamento na execução das tarefas a serem executadas 

pelos  membros  da  mesma.  Pode-se  saber  em  que  ponto  o  projeto  se  encontra,  que  etapas  foram 

queimadas, que etapas foram cumpridas, o que falta ser cumprido, além de se identificar os responsáveis 

pelas mesmas, o que proporciona uma administração mais rápida, eficiente e sobretudo transparente.”

Dentro destas características a tecnologia tem alcançado bons resultados, e cada vez mais serviços estão 

sendo incorporados à mesma.

A Intranet não impõe barreiras, qualquer aplicação pode ser disponibilizada através da mesma. E com 

certeza este é o ponto forte, visto que diversos aplicativos podem ser acessados através da utilização de 

uma única ferramenta.

Diversas empresas vem  se utilizando da Intranet, seja com o intuito de disponibilzar suas informações de 

uma maneira mais organizada e eficiente e até mesmo como ferramenta de gestão de negócios vindo a 

substituir os (EIS – Executive Information Systems / Sistemas de Informação para Executivos).

A Intranet carrega consigo a tendência das organizações, que é a de se optar por padrões abertos que 

favoreçam, dentro da linguagem do mundo da informática, a comunicação de uma forma geral.



4.1 - Intranet e EIS

Com o crescimento da  informatização dentro das empresas, trabalhos antes executados manualmente dão 

lugar ao processamento eletrônico de dados.

Este  foi  o  objetivo que  levou a  maioria  das  empresas  a  se  informatizar,  buscando cada  vez  mais  a 

automação de suas atividades operacionais, gerando ganho de tempo e de produção.

Hoje já se fugiu do simples fato de se utilizar da informática apenas com o intuito de se automatizar 

tarefas.

As informações passaram a ser tratadas não só apenas como números ou dados referentes à rotina das 

organizações e sim como dados estrategicamente selecionados e de conteúdo relevante. Surgem então os 

softwares  de  apoio  à  tomada  de  decisões  EIS.  O  EIS  se  fundamenta  em  métodos  destinados  à 

identificação de  dados estratégicos  e  tem sido extremamente  utilizado dentro do cenário atual,  onde 

competitividade é uma palavra de praxe.

“Na empresa,  ao contrário do que ocorre  nos filmes de faroeste,  nem sempre sacar a arma primeiro 

significa  vencer  o  duelo  com  o  concorrente.  O  que  importa,  mesmo,  é  acertar  o  alvo:  garantir  o 

crescimento e a continuidade da organização.” 

A Intranet  também possui  tais  características,  além de poder  se  dizer  que este  é  um ponto forte  na 

crescente utilização da mesma. Na Intranet as informações são disponibilizadas de acordo com o interesse 

de quem irá utilizá-las, como no EIS, além do que a maioria dos softwares são consideravelmente caros.

4.2 - Estudos de Casos

Este  capítulo  retrata  a  realidade  de  algumas  empresas  quanto  a  seu  nível  de  informatização, 

especificamente com relaçào à adoção da Intranet, como ferramenta para disponibilização e tratamento 

das informações.



 

4.2.1 - Grupo Algar

Entrevista Grupo Algar (04/09/98)

O Grupo Algar trata-se de um empresa que lida com atividades ligadas à área de comunicação, e como 

uma grande empresa, se mantém em sintonia com os avanços tecnológicos.

Por trabalhar basicamente com a informação, não poderia estar fora do grupo de grandes empresas que 

vem  se  utilizando  da  tecnologia  Intranet,  como  ferramenta  de  Apoio  à  Tomada  de  Decisão  e 

Gerenciamento de Informações.

O Grupo possui hoje uma rede com cerca de 100 usuários e assim que a implantação da Intranet estiver 

sido concluída o número de usuários tende a crescer.

Este fato é esperado visto que a filosofia do Grupo visa integrar a posteriori as 25 empresas que compõe a 

Holding Algar.  O objetivo  é  conectá-las,  disponibilizando informações  atualizadas,  que  possibilitem 

operações on-line com a Holding. Qualquer empresa terá suas informações compartilhadas a  qualquer 

hora e enxergará as informações das demais. No momento a Intranet está em fase de implantação apenas 

na Algar, uma das empresas que compõe a Holding.

A Algar  é  uma  empresa  que  já  possui  uma cultura  na  Área  de  Informática  o  que  tem facilitado  a 

implantação desta  nova  tecnologia,  afirma Neto Castanheira,  profissional  autônomo responsável  pela 

implantação da Intranet.

Antes  de  se  dar  início  a  implantação  a  empresa  já  contava  com  uma  infra-estrutura  de  rede  de 

computadores funcionando, já utilizava o Protocolo TCP/IP, que disponibiliza os serviços da Intranet. 

Toda a parte de hardware e software já existia na empresa, havia necessidade apenas de mão-de-obra 

qualificada para o desenvolvimento do projeto de rede corporativa. 



Este fato aliás, segundo o Profissional, é comum pôr se tratar de uma área nova, onde muitos dizem 

fornecer o serviço mais quando se sai à procura de um profissional é difícil localizá-lo.

O Modelo  de  Implantação  escolhido  foi  o  Misto.  Cada  área  possuirá  total  liberdade  com relação  a 

mudanças na forma de disponibilização das informações referentes à mesma. Assim as informações serão 

disponibilizadas  da  maneira  que  cada  área  achar  que  melhor  lhe  convém.  Existindo,  é  lógico,  uma 

avaliação da proposta de mudança, através de uma discussão entre os proponentes da mudança e a equipe 

responsável pelo gerenciamento da rede. Cada área tem sua idéia e sobre esta idéia são realizados testes 

até que se chegue a um consenso, sendo estes testes aplicados aos próprios usuários do serviço com o 

intuito de obtenção de um retorno pôr parte dos mesmos. 

Segundo o Profissional, o modelo misto é o mais adequado, visto que os usuários conseguem enxergar 

mais facilmente a melhor  maneira de se estar disponibilizando as informações na rede.

Outro ponto que está facilitando a implantação da tecnologia diz respeito a existência de um grande 

número de informações já digitalizadas,  visto que a maioria dos usuários trabalham sob o Office da 

Microsoft. Assim todo e qualquer texto é criado utilizando-se o editor World, planilhas são desenvolvidas 

utilizando-se  o  Excel,  e  banco  de  dados,  o  Access.  Além  disso  a  própria  Microsoft  disponibiliza 

ferramentas de conversão de informações geradas utilizando-se o Office para o formato HTML, o que 

facilita enormemente o trabalho.

Demais informações, que não se encontrem já digitalizadas, são levantadas através de contato com o 

público-alvo da rede, sendo cada Diretor de Área da Holding responsável por levantar as informações que 

acha interessante serem disponibilizadas.

Quanto à  segurança da  rede,  está  sendo contratada uma empresa  especializada no assunto (TCP/IP). 

Provavelmente  quem prestará  o  Serviço  é  uma  empresa  do  Rio  de  Janeiro,  chamada  Módulo,  uma 

empresa conceituada nacionalmente em segurança de rede. 

Por enquanto o acesso está sendo controlado através do controle de autenticação básico (usuário + senha), 

disponibilizado pela rede Novell, sendo este o sistema que controla a rede, juntamente com o Sistema 

Operacional UNIX, utilizado como Sistema de Gestão do Grupo, controlando suas atividades financeiras 

como Ações, Saques, Saldos, Investimentos e etc.



Um outro ponto facilitador diz respeito à preocupação do Grupo em propiciar um treinamento prévio aos 

usuários da tecnologia que está sendo adotada. 

Foi  contratada uma empresa de Belo Horizonte que está prestando um serviço que visa  promover  o 

aculturamento dos usuários com relação à tecnologia adotada, através de treinamento, palestras, etc.

Além disso existe hoje um método de controle de número de acessos, pôr meio de um contador invisível 

que torna possível uma visualização do quanto a tecnologia tem conquistado os usuários.

Quando perguntado sob qual ponto de análise fez-se a opção pela adoção da tecnologia, Neto Castanheira 

foi bastante claro.

“O ponto principal diz respeito ao fato de que de posse de uma única ferramenta (navegador Web) torna-

se possível o acesso às informações e aplicações existentes na corporação”.

Pôr exemplo: Se você é um usuário, no caso um Diretor de Área, apenas com a utilização do browser 

você consegue checar todos os seus e-mails, consegue marcar uma reunião, realizar uma conferência, 

saber a cotação do dólar, o valor das ações do grupo na bolsa de valores, acessar informações on-line de 

seu interesse, o saldo do seu caixa, qual seu patrimônio líquido, etc.

“Antigamente”, para se ter acesso às informações citadas anteriormente, era necessário que se utilizasse 

um software (aplicativo) para que se pudesse obter cada uma destas informações. Este é um ponto forte 

da Intranet e que deve ser considerado.

A interação entre as pessoas também é um ponto a ser considerado. Pôr exemplo: Nós fazemos parte de 

uma equipe e estamos desenvolvendo um projeto.  O que se pode conseguir  com a Intranet ? Sendo 

membros de uma equipe, a tarefa executada pôr um de nós é parte do projeto como um todo. Portanto, 

através da Intranet,  pode-se tornar disponível à equipe o andamento na execução das tarefas a serem 

executadas pelos membros da mesma. Pode-se saber em que ponto o projeto se encontra, que etapas 

foram queimadas,  que  etapas  foram cumpridas,  o  que  falta  ser  cumprido,  além de  se  identificar  os 

responsáveis  pela  mesma,  o  que  proporciona  uma  administração  mais  rápida,  eficiente  e  sobretudo 

transparente. O funcionário irá se sentir compromissado visto ser possível a visualização da importância 

do cumprimento (realização) de sua parte dentro de um todo.



É importante porém enfatizar que para a  disponibilização de todos este serviços é necessário que se 

possua uma estrutura de rede que seja bem elaborada e consistente, onde se possa manter os serviços da 

melhor maneira possível”.

 

 

4.2.2 - Volkswagen

Dentro de um grande número de empresas que vem se utilizando do conceito da Intranet, uma das 
grandes montadoras de veículos no Brasil também implantou a sua. Trata-se da VW Net, a Intranet da 
VolKswagem do Brasil [2].

Através da VW Net é possível se instalar um aplicativo em qualquer máquina que estaja conectada à rede 

em qualquer uma das unidades de montagem, sem que seja necessário o deslocamento de um analista. A 

instalação  é  rapidamente  realizada,  tanto  na  máquina  de  um usuário  que  se  encontra  na  fábrica  de 

caminhões da montadora, localizada em Resende (RJ), quanto na unidade de motores em São Carlos (SP) 

e futuramente na fábrica VW/Audi em Curitiba (PR).

Dentre todas as unidades da montadora, cerca de 2.000 usuários já estão conectados à VW/Net e este 

número deve chegar à casa dos 3.000 usuários. Estes usuários representam as unidades de Anchieta, 

Taubaté, Resende, São Carlos, Jabaquara e Curitiba.

Massuo Uemura, Gerente Executivo de Tecnologia da Informação da Volhswagen do Brasil, aponta como 

grandes vantagens da Intranet a comunicação entre todos os usuários, facilidade de transferências de 

arquivos  de  imagem  para  todas  as  plantas  e  a  rapidez  com  que  informações  importantes  são 

disponibilizadas na rede.

“Criamos, é claro, níveis de acesso às informações de RH por exemplo. O acesso a projetos ou desenhos 

dos automóveis só está disponível a quem precisa deles para realizar seu trabalho”, relata Uemura.



A Intranet  da Volkswagen do Brasil  foi  implementada em dois meses.  Para tal  tarefa foram criados 

grupos de suporte, treinamento e outros, para a instalação de cerca de 20 soluções. Trabalharam entre as 

equipes cerca de 30 profissionais, além dos já  parceiros, Oracle e Microsoft.

“Tínhamos  de  tudo:  Operadores,  desenvolvedores,  analistas,  entre  outros  profissionais,  todos 

concentrados em colocar a Intranet para funcionar”, relata o gerente Executivo.

Dentre toda esta “operação” um fato importante a ser ressaltado é o de que a rápida conclusão desta 

operação se deu em virtude do trabalho dos próprios profissionais da empresa. A VW buscou valorizar os 

seus profissionais e ao mesmo tempo estabeleceu parcerias com os principais detentores da tecnologia.

A  estratégia  utilizada  buscou  um  comprometimento  entre  o  Diretor  e  a  Equipe  responsável  pela 

implantação para que fosse possível se atingir a meta o mais rápido possível.

Uma outra característica que facilitou a implantação da VW/Net diz respeito ao fato da Volkswagen ser 

uma Companhia onde já existe uma cultura de informática, o que ajuda quando da adoção de uma nova 

tecnologia. 

Desde 1996, a Volkswagen do Brasil já é usuária da tecnologia  Intranet, sendo a mesma localizada na 

sua matriz na Alemanha. Os usuários da Volkswagen do Brasil, mais especificamente os engenheiros, já 

acessavam desenhos CAD através de um Navegador (Browser) Unix. 

O projeto da VW/Net surgiu mediante uma nova visão de Tecnologia da Informação, que se utilizou da 

área de informática da extinta AutoLatina, que trazia como objetivo suporte aos negócios da companhia, 

como força de transformação do negócio e com o foco em serviços.

“Com  a  Intranet,  conseguimos  eliminar,  por  exemplo,  os  custos  de  logística  de  implementação  de 

software nas máquinas clientes e com isso a empresa se livrou da obrigação de ter que ficar instalando 

frequentemente novas versões de aplicativos e softwares nas máquinas clientes”, esclarece Uemura.

O Diretor Executivo ainda relata o fato dos usuários terem se assustado, em um primeiro momento com o 

fato do objetivo da Intranet ser o de socialização das informações, o que com o tempo, mediante o fato 

dos usuários terem acesso a Internet, onde se dispõe de uma imensa quantidade de informações através de 



um acesso simples e rápido, foi se tronando comum.

4.2.3 - FairWay Filamentos   

Fernando Birman, Diretor de Informática da FairWay Filamentos enxerga a Internet como um fenômeno 
fulminante e que alavancou o sucesso da Intranet [3].

Segundo o mesmo a Tecnologia da Informação contribui muito no trabalho corporativo, no intercâmbio 

de idéias e na comunicação de uma forma geral dentro das organizações e sempre deve-se estar atento à 

novas ferramentas que propiciem sucesso nesta área.

A Internet vem crescendo exponencialmente e a difusão das tecnologias que a envolve tem cada vez mais 

adentrado às organizações, modificando bastante a visão de informática das mesmas.

Dentre  as  novas  visões  propiciadas  pela  invasão  de  diversos  produtos  difundidos  pela  Internet  duas 

opções com relação à Administração atual da Tecnologia da Informação vem a ser confirmadas.

Uma delas trata-se da tendência de se optar por padrões abertos que favoreçam, dentro da linguagem do 

mundo da informática, alta interoperabilidade, portabilidade, conectividade e escalabilidade. E a  Internet 

surge como uma opção real de alcance destas premissas.

Outra  questão diz  respeito  às arquiteturas cliente  /  servidor,  que tem  proporcionado melhor retorno, 

produtividade,  funcionalidade de uso ao usuário final,  o que é  crucial  para  empresas que pretendem 

utilizar a informática como ferramenta de apoio aos seus negócios. Conceitos advindos da Internet, como 

Applets, MIMES, vieram a confirmar os benefícios desta arquitetura.

À partir desta análise fica fácil entender o sucesso da Intranet, visto que a mesma surge como uma opção 

para  as  empresas  com  relação  à  adoção  de  soluções  de  arquitetura  muito  complexas  ou  soluções 

proprietárias.

“Era  o  que  estava  acontecendo com o  mundo do  GroupWare.  Particularmente,  neste  setor  há  ainda 

bastantes indefinições pela imaturidade técnica e funcional dos produtos. Também não podemos dizer que 



as organizações estejam preparadas para utilizar esse arsenal de ferramentas”, relata o Diretor.

A FairWay Filamentos há quinze anos utiliza os serviços de correio eletrônico e alguns outros recursos. 

Concomitantemente,  a  facilidade  de  utilização  de  recursos  multimídia  e  a  manifestação  inspiradora 

causada  pela  divulgação  de  informações  corporativas  via  sites  internos,  soluções  de  GroupWare, 

compartilhamentos de recursos, novas formas de desenvolvimento, novas aplicações e serviços, trazida 

pela Internet, fez com que a Intranet se torna-se uma arquitetura bastante desejada.

Além destas  características,  que causam uma verdadeira  turbulência  quanto à  adoção ou não de  um 

arquitetura  como  a  Intranet,  a  FairWay  Filamentos  já  contava  com  uma  infra-estrutura  de  rede 

fundamental à implantação da tecnologia.

A rede da FairWay Filamentos, já contava com um conjunto de servidores (entre eles servidores Unix), 

uma rede com bom desempenho, estações de trabalho, protocolos (Telnet, TCP/IP, FTP) e browsers. E o 

interessante é que a aquisição de toda esta tecnologia se deu pelo fato da FairWay Filamentos acreditar 

nos ganhos oferecidos através da tecnologia desta arquitetura, não adotando-a em função de modismo.

“O conselho que tenho dado a outros gerentes de informática que nos visitam: não se preocupem em ter 

uma Intranet e sim em ser uma Intranet”, afirma o Diretor.

A Intranet da FairWay Filamentos partiu de uma estrutura já montada e o primeiro passo foi a geração de 

Webs internas, disponibilizando as informações corporativas de forma rápida e abrangente. O modelo de 

implantação adotado foi o centralizado, onde a criação de todos os sites, ficaram a cargo da área de 

informática.

Entretanto, o Diretor de Informática, considera que a descentralização, que cabe somente a empresas 

muito grandes, pode acontecer sem problemas, visto que a arquitetura suporta bem tal modelo.

A FairWay Filamentos porém, mantém contatos com empresas terceirizadas para programação em Java e 

HTML.

A Companhia também mantém um site na Internet, entretanto o mesmo visa um complemento à imagem 

institucional da organização,  já os sites internos (Intranet) fazem parte de uma opção estratégica.



Além disso, contempla também a utilização da Intranet para o comércio eletrônico, acompanhamento de 

transações administrativas e comerciais. Tal objetivo vem seguindo passos pré-estabelecidos, partindo-se 

de páginas estáticas e agregando gradativamente às mesmas dinamismo e interação com a empresa.

A empresa dispões de um FireWall, mais no entanto as duas arquiteturas (Internet / Intranet) são mantidas 

separadamente, inclusive fisicamente, visto que na visão do Diretor apesar da segurança ser o único ponto 

que separa a Intranet da Internet, as especificações do que passa ou não passa por um Firewall devem ser 

melhor conceituadas.

O Diretor acredita que com a segurança garantida a extensão da Intranet para clientes e fornecedores 

(Extranet) é um dos pontos mais interessantes propiciados pela convergência entre Internet e Intranet, o 

que  poderá  promover  uma integração  tão  intensa  que  levará  os  limites  da  organização  a  patamares 

inimagináveis.

Assim  a  FairWay  Filamentos  mantém  os  pés  no  chão  e  dá  ênfase  às  aplicações  de  divulgação  e 

compartilhamento de informações, correio eletrônico e grupos de discussão, mantendo poucas aplicações 

transacionais.

“Não vale a pena investir muito: certamente é um terreno que está amadurecendo muito nestes tempos. 

Sentimos uma certa volatibilidade tecnológica, em que se percebe que vale a pena esperar mais um pouco 

para usar ferramentas e recursos mais estáveis e padrões de mercado”.

A FairWay Filamentos acredita que qualquer inovação técnica requer um certo tempo para atingir um 

ponto ideal de desempenho. As mudanças realizadas para a implantação da Intranet exigiram pequenos 

ajustes e poucas interrupções  nos serviços rotineiros. Vários testes foram feitos, avaliando flexibilidade e 

portabilidade dos sistemas operacionais  NetWare,  Unix e  NT e procurou-se aproveitar  ao máximo a 

arquitetura da organização, para maximizar o desempenho percebido pelo usuário final.

A FairWay Filamentos acredita no potencial da Intranet com base no próprio potencial das páginas Webs 

internas, que apesar de simples trazem um resultado surpreendente com relação aos efeitos desta nova 

forma de comunicação interna.

Na visão do Diretor a Intranet é uma ferramenta que promove a harmonização, integração e colaboração o 



que  é  muito  importante  para  uma Joint  Venture  como a  FairWay Filamentos,  que  necessita  de  tais 

ferramentas.

“Estamos usando as aplicações Intranet para reeducar os usuários, em sua maioria da fábrica, para estarem 

aptos a usar um nova geração de aplicações em implementação”.

4.2.4 - C.B.P.O.

“Não adianta ter em mãos a melhor tecnologia do mundo se a empresa não faz uso dela e nem tira 

proveito do que essa tecnologia pode oferecer”.

Foi este o ponto de vista utilizado pela CBPO - Companhia Brasileira de Projetos e Obras, cujo controle, 

pertence à Odebrecht., quando da implementação de sua rede corporativa / Intranet [2].

Conforme Divaldo Pereira de Oliveira, CIO da Companhia, o primeiro passo a ser tomado diz respeito à 

abertura, ou seja, decidir por socializar o acesso dos susários às informações via Internet / Intranet. Tal 

decisão  veio a  tornar  a  tecnologia  (Intranet)  um fator  mais,  um serviço somado a  uma aplicação já 

consolidada pelos os usuários da rede, o correio-eletrônico.

A Intranet era vista pela CBPO como uma ferramenta para um novo mundo, propiciando o encurtamento, 

redução de distância entre as pessoas. 

Sendo assim tratava-se de se  assegurar atenção ao pessoal por  estar  se lhe dando com uma questão 

cultural, o que foi acompanhado de perto.

A tecnologia disponibilizada pela Intranet era interessante à companhia visto que além de se tratar de uma 

empresa  atuante  basicamente  no  mercado  brasileiro,  existem  algumas  áreas  de  atuação  fora  deste 

mercado,  como bases  na  Europa,  mais  especificamente  Portugal  e  Alemanha e  no  Sudeste  Asiático 

(Malásia),  onde problemas relacionados à  comunicação de dados entre  estes  pontos  aconteciam com 

frequência se agravando em virtude da questão do fuso horário.



Antes da implantação da Intranet esta comunicação se dava através de linhas discadas e outros serviços 

privados que acabavam por gerar gastos excessivos, alto custo de operação e mal aproveitamento do 

tempo.

Um outro ponto que levou à adoção da Intranet, diz respeito a existência na CBPO de uma política, ou 

melhor, uma filosofia de gestão de negócios que tem como princípio fundamental a descentralização do 

poder  de  ação  e  de  decisão  das  “pequenas  empresas”  (como  são  denominados  cada  um  dos 

empreendimentos  da  Companhia),  dando-lhes  autonomia  para  efetuar  suas  atividades  sem  uma 

dependência a uma área central.

A implantação foi um sucesso. Informações que trafegavam via papel foram substituídas por um clipping 

eletrônico, que é acessado por todos os usuários da rede. 

A transferência de arquivos entre as “pequenas empresas” se tornou mais rápida e eficiente, assim como a 

comunicação entre colaboradores, forncedores e clientes.

Divaldo Pereira relata que a ferramenta de difundiu de tal forma que dias atrás o servidor da empresa teve 

um  problema  ficando  parado  na  parte  da  manhã  e  nesse  período  cerca  de  300  mensagens  foram 

represadas.

Um ponto importante a ser citado com relação ao bom desempenho e ganhos de produção propiciados 

pela adoção da tecnologia diz respeito ao fato de já existir em um período pré Intranet um domínio total 

por parte dos usuários, da infra-estrutura necessária a implementação da mesma.  A Companhia possuía 

cerca de 300 usuários ligados à rede, help-desk e área de suporte a postos.

Foi também propiciado aos usuários treinamento prévio com relação à utilização da tecnologia.

“Instalamos os browsers em todas as máquinas em um único final de semana e quando os funcionários 

retornaram na segunda-feira todos dispunham do ícone do Explorer em suas máquinas”, diz Pereira.

Para  o  diretor  de  informática  da  Companhia  o  impacto  da  tecnologia  foi  ínfimo,  além  de  frizar  a 

necessidade de adoção de uma estratégia, dentro de cada empresa, com relação à disponibilização de suas 

informações.



“A probabilidade de sucesso é muito maior quando a empresa socializa a informação e coloca bastante 

gente participando do projeto”.

4.3 – Conclusão

Neste capítulo descrevemos alguns estudos de casos de empresas que adotaram a tecnologia Intranet. 

Foram  citados  casos  de  implantação  em  04  grandes  empresas,  uma  delas  com  sede  na  Cidade  de 

Uberlândia (MG) (Grupo Algar). O objetivo foi o de demonstrar que apesar do ramo de atividades destas 

empresas, não terem nada em comum, ambas estão colhendo ótimos resultados, além de frizar a realidade 

do mercado de informática com relação à tecnologia Intranet. Os estudos mostram que trata-se de um 

campo  em  crescimento,  ou  seja,  um  campo  recente  onde  profissionais  capacitados  com  certeza 

encontrarão mercado de trabalho.

 

 

 

5 – Conclusão

Neste trabalho pode-se ter uma conceituação de como se dá o funcionamento de uma Intranet e porque cada vez mais empresas estão adotando tal tecnologia.

Foram abordados conceitos com relação à interface Web, o funcionamento dos browsers, o surgimento da 

Internet,  do protocolo TCP/IP e  da Intranet,  bem como formas de implementá-la,  como políticas  de 

gerenciamento e segurança dos servidores Webs.

O objetivo é demonstrar que a arquitetura que define a Intranet visa acompanhar o que hoje as empresas 

ou corporações estão buscando por questão de necessidade e até mesmo de sobrevivência; a informação.

Forte aliada a uma tendência organizacional, com relação à adoção de abertura de padrões administrativos 



e da tecnologia da informação, a Intranet vem rendendo ganhos de produtividade e funcionalidade. 

Os estudos de casos mostram que a tecnologia tem cumprido com o seu papel, visto que, quando se 

implanta uma rede como a intranet, o que se busca é tornar o acesso e manipulação das informações de 

uma organização algo simples e eficiente, e isto ela tem propiciado, seja em empresas prestadoras de 

serviços ou em empresas produtoras de bens de consumo. A Volksvagen, a FairWay Filamentos, o Grupo 

Algar e a C.B.P.O são exemplos de empresas que atuam em setores extremamente distintos, cuja a adoção 

da tecnologia tem trazido resultados satisfatórios.

Assim a tecnologia mostra ter vindo para ficar, e com certeza pelo fato de se começar a  utilizar dados e 

informações não somente com o intuito de se substituir atividades manuais, através de processamentos 

eletrônicos  de  rotinas,  e  sim como fonte  de  análises  e  conclusões  que  mantenham a  existência  das 

corporações.
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