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RESUMO 

 
Atualmente, a informação é um dos mais valiosos ativos não somente para 
instituições, mas também para pessoas normais, sendo utilizada de forma estratégica 
como diferencial competitivo em diversas empresas do mundo. Por esta razão, a 
Segurança da Informação tem sido tratada com elevada prioridade nas organizações 
sendo um requisito primordial para o funcionamento confiável dos sistemas de 
informação. O objetivo principal deste trabalho é apresentar um modelo de Segurança 
da Informação, o qual é estruturado na elaboração e implementação de uma Política 
de Segurança da Informação embasada na utilização de técnicas de liderança, a qual 
buscará aumentar o nível de conscientização quanto a Segurança da Informação. A 
metodologia utilizada envolve um levantamento bibliográfico e documental, sendo 
assim, será apresentado um histórico da Segurança da Informação no que tange sua 
função normativa e também o seu o cenário atual. Será exposta também uma 
abordagem sobre a Engenharia Social apresentando suas definições, como o 
engenheiro social utiliza seus métodos para executar ações indevidas nos sistemas 
de informação e como o fator humano pode influenciar diretamente nesses atos. Por 
fim, será apresentada uma breve conclusão a qual enuncia que de nada adianta o 
elevado gasto com diversas tecnologias de proteção se as vulnerabilidades humanas 
continuarem a surgir e permanecer, pois sem nenhum treinamento e compreensão os 
usuários jamais darão importância devida a correta utilização dos sistemas de 
informação. 
 

Palavras-chaves: Segurança da Informação, engenharia social, Política de 

Segurança da informação e liderança. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Nowadays, information is one of the most valuable assets not only for institutions, but 
also for normal people, being used strategically as a competitive differential in several 
institutions in the world. For this reason, Information Security has been treated with 
high priority in organizations being a primary requirement for the reliable operation of 
information systems. The main objective of this work is to present an Information 
Security model, which is structured in the elaboration and implementation of an 
Information Security Policy based on the use of leadership techniques, which will seek 
to increase the level of information security awareness. The methodology used 
involves a bibliographical and documentary survey, thus, it will present a history of 
Information Security regarding its normative function and also its current situation. It 
will also be exposed an approach on Social Engineering presenting its definitions, how 
the social engineer uses his methods to perform undue actions in the information 
systems and how the human factor can directly influence those acts. Finally, a 
conclusion will be presented which states that there is no point in spending money 
heavily on various protection technologies if human vulnerabilities continue to emerge 
and remain, because without any training and understanding users will never give due 
importance to the correct use of the information systems. 

Key words: Information Security, social engineering, Information Security Policy 

and leadership. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a expansão tecnológica e a exponencial necessidade de aumentar a 

eficiência do gerenciamento de dados em diversos setores, iniciou-se, nas últimas 

décadas do século XX, o processo de substituição do amontoado de papéis com 

escritas manuais ou datilografadas por informações digitais que são gerenciadas 

constantemente pelos sistemas de informação, seja em instituições públicas, 

privadas, residências ou até mesmo em pequenas estruturas de comércio. A Internet 

transformou de forma incomparável o padrão das comunicações, pois através dos 

sistemas de comunicação sem fio ou de redes horizontais houve um aumento na 

velocidade da inclusão digital. Entretanto, de forma proporcional, houve um aumento 

na incapacidade de assegurar controle dos fluxos globais de informação, acarretando 

a elevação do número de ocorrências de ataques aos sistemas digitais. 

A maioria das organizações deve considerar que um dos mais significativos 

desafios a vencer é o crescente nível de competição pela obtenção de informação. 

Assuntos como estratégia e inovação são pautas constantes em diversas reuniões 

realizadas diariamente em muitas empresas globais. Agora, no entanto, Chief 

Executive Officer1 (CEO)s estão envolvidos com outro tema que era apenas um 

pequeno ramo da área de Tecnologia da Informação e Comunicação: a Segurança da 

Informação. Fato é que diversas organizações ainda não têm implantado um método 

formal de gestão de Segurança da Informação que lhes permita utilizar de forma 

segura e confiável qualquer ativo, seja impressa em papéis, armazenada em discos 

rígidos de computadores ou até mesmo na memória das pessoas. 

                                              

1 A influência de grandes empresas multinacionais, sobretudo americanas, num mundo globalizado fez 

com que o termo CEO, que é abreviação de Chief Executive Officer, se tornasse uma designação 

comum, mesmo em países de língua não-inglesa, para o antes chamado diretor executivo ou diretor 

geral de uma companhia. Disponível em: <https://www.significadosbr.com.br/ceo>. 
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O propósito deste trabalho é apresentar um modelo que maximiza a 

Segurança da Informação não apenas compreendendo e gerenciando as falhas 

ocorridas internamente dentro dos sistemas, mas também com o foco direcionado 

para as principais ações humanas que contribuem para incidentes que afetam a 

confiabilidade e integridade dos mesmos.  

O modelo inicialmente irá gerenciar a implantação de uma Política de 

Segurança, não somente através de normas e publicações, mas também com enfoque 

em programas de treinamento e conscientização que facilitem e motivem os usuários.  

Para alcançar este propósito foi aplicada inicialmente no capítulo dois uma 

metodologia de pesquisa, a qual tem como objetivo a construção do arcabouço teórico 

cuja finalidade é ser sustentáculo do modelo, através de análises em livros, 

dissertações, teses e artigos que expõem conhecimentos sobre o tema. 

O capítulo três irá discorrer sobre as ameaças à Segurança da Informação, 

analisando não somente métodos e ferramentas, mas também como as 

vulnerabilidades humanas podem influenciar nos ataques aos sistemas que 

gerenciam as informações. 

O capítulo quatro é dedicado a apresentação de um modelo de segurança 

de informação que irá reforçar a conscientização através de treinamentos 

motivacionais destinados a enaltecerem a importância da Segurança da Informação, 

orientados por mecanismos e estilos de liderança.  

Por fim, no capítulo cinco, será apresentada a conclusão do trabalho 

desenvolvido e também serão expostos pontos chaves para a realização de trabalhos 

futuros. 
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2 A INFORMAÇÃO E SUA SEGURANÇA 

Conforme a definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas em sua 

NBR ISO/IEC2 27002:2013: 

“O valor da informação vai além das palavras escritas, números e imagens: 
conhecimento, conceitos, ideias e marcas são exemplos de formas 
intangíveis da informação. Em um mundo interconectado, a informação e os 
processos relacionados, sistemas, redes e pessoas envolvidas nas suas 
operações, são informações que, como outros ativos importantes, têm valor 
para o negócio da organização e, consequentemente, requer proteção contra 
vários riscos.” [1, p. 10]. 

 

Face ao exposto, a informação digital também deve ser considerada como 

um ativo de informação, o qual resulta em ganhos consideravelmente elevados, pois 

as despesas associadas ao tempo gasto na sua manipulação são bem mais 

vantajosas que por meios físicos. Quando digitalizadas as informações proporcionam 

um aumento de qualidade significativo na gestão das empresas nos setores de 

recursos humanos, contabilidade e áreas como almoxarifado.  

Contudo, a digitalização de dados é constantemente exposta tornando-a 

sensível no que tange a sua segurança. Assim, é vital garantir a proteção adequada 

ao que se tornou o mais valioso ativo das organizações, considerado estratégico não 

apenas no cumprimento da missão exposta pela empresa, mas também em sua 

continuidade como instituição. 

Vale ressaltar ainda que a informação tem um ciclo de vida natural que 

percorre desde sua origem, armazenamento, utilização até sua obsolescência. O valor 

e os riscos dos ativos podem variar durante o tempo de vida da informação, porém a 

segurança, além de se fazer presente em todos esses estágios, deve zelar pela 

manutenção de sua função. 

                                              

2ISO é a sigla da Organização Internacional para Padronização (International Organization for 

Standartization), que é uma entidade de padronização e normatização de qualidade. IEC é a sigla da 

International Electrotechnical Commission, que é uma organização internacional de padronização de 

tecnologias elétricas, eletrônicas e relacionadas. Disponível em: < 

https://www.significadosbr.com.br/iso>. 
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De acordo com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República (GSI/PR), a Segurança da Informação é “um conjunto de ações que 

objetivam viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e 

a autenticidade das informações” [2, p. 2]. 

2.1  UM HISTÓRICO DA NORMATIZAÇÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Na década de 90 o Governo Britânico originou o primeiro Código de prática 

para a gestão da Segurança da Informação que foi aperfeiçoado no British Standard 

(BS) 7799, o qual evoluiu para as atuais séries ISO/EIC 27000. Dentre as normas 

contempladas pela série 27000 destaca-se a ISO/IEC 27001:2013 e a ISO/IEC 

27002:2013 [3]. 

O objetivo chave da norma ISO/IEC 27001 é estabelecer fundamentos 

gerais para iniciar, implementar, manter e aperfeiçoar continuamente a Gestão de 

Segurança da Informação (GSI). Os conceitos preconizados por ela buscam, por meio 

da liderança e do comprometimento, integrar o planejamento do sistema de gestão da 

Segurança da Informação com a conscientização sobre a importância da Política de 

Segurança e o eficaz manuseio do sistema pelos seus usuários. Suas seções são 

estruturadas em ações e medidas de controle para contemplar riscos, avaliando o 

desempenho do sistema através de métodos como monitoramento e auditoria interna, 

a fim de garantir o correto funcionamento do sistema [4]. 

De acordo com a norma ISO/IEC 27002, a Segurança da Informação é 

alcançada por meio de práticas e políticas voltadas a uma adequada padronização 

operacional e gerencial dos ativos, bem como de processos que manipulam e 

executam a informação, desenvolvendo medidas protetoras preventivas ou detectivas 

[1]. 

As vantagens proporcionadas pela certificação ISO 27002 não são apenas 

uma melhor conscientização sobre a Segurança da Informação e notória redução de 

custos com a prevenção de incidentes, mas também a excelente oportunidade de 

identificar e corrigir pontos fracos, através do maior controle de ativos e informações 
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sensíveis. Em conformidade com a legislação e outras regulamentações, tais 

procedimentos de uma organização geram um diferencial competitivo no mercado [3]. 

Esta norma está estruturada de forma a permitir a seu utilizador uma 

sequência de ações que facilitem não apenas o entendimento por parte de quem 

implanta ou gerencia, mas também pelos seus usuários do cotidiano que serão 

basicamente seus mantenedores, retratando seções como, por exemplo: Política de 

Segurança da Informação, segurança em recursos humanos, gestão de ativos, 

criptografia, gestão dos incidentes, dentre outros.  

2.2 O CONCEITO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Segundo o GSI/PR a Segurança da Informação é norteada através da 

garantia dos princípios básicos expostos abaixo e qualquer ação que venha a 

comprometer qualquer um desses princípios criará uma vulnerabilidade nos sistemas 

[2]: 

a) Confiabilidade: é a garantia que apenas os usuários autorizados terão acessos 

às informações; 

b) Integridade: é a garantia da exatidão do formato original e dos métodos de 

processamento, afirmando que não houve modificação ou destruição sem 

autorização ou legitimidade; 

c) Disponibilidade: é a garantia que a informação está disponível quando for 

necessária, ou seja, quando a informação está indisponível para o acesso, isto 

é, quando os servidores estão inoperantes por conta de ataques e invasões, 

considera-se um incidente de Segurança da Informação por quebra de 

disponibilidade; 

d) Autenticidade: A garantia que há veracidade na fonte das informações. Por 

meio da autenticação é possível confirmar a identidade da pessoa ou entidade 

que presta as informações ou que as deseja; e 

e) Não repúdio: A garantia que não será possível impedir que uma operação seja 

realizada seja ela para modificar ou criar um ativo; 
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Além dos acima citados, outros três itens são fundamentais segundo 

Bishop para manter o ambiente mais seguro [5]:  

f) Legalidade: é a garantia que através de uma atuação jurídica, caso necessário, 

a informação estará protegida, pois ao aderir a um sistema de legislação a 

organização será resguardada por diversas ações determinadas pela lei sejam 

nacionais ou internacionais. 

g) Privacidade: garante que a informação privada deve ser vista/lida/alterada 

somente pelo seu proprietário e não será disponibilizada. 

h) Auditoria: é a garantia que ocorrendo incidentes ou não, o sistema é capaz de 

viabilizar um histórico dos eventos que ocorrerão internamente para determinar 

quando e onde ocorreu a violação de segurança. 

 

2.3 CENÁRIO ATUAL RELACIONADO À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Em 2014, foi realizada pela DARYUS, empresa líder em consultoria na área 

de Segurança da Informação, a Pesquisa Nacional de Segurança da Informação. 

Através dela foi possível notar que o nível de conscientização em estabelecer 

estruturas tecnológicas e habilidades para aumentar o desenvolvimento e aperfeiçoar 

a GSI tem sofrido um razoável recrudescimento [6]. 

Segundo a pesquisa, o atual contexto empresarial considera inúmeras as 

ameaças, as quais não devem ser tratadas inapropriadamente para não gerarem 

impactos severos nas áreas de atuação das empresas. A metodologia da pesquisa 

buscou realizar perguntas sobre os principais elementos da Segurança da Informação 

no Brasil, foram entrevistadas mais de 500 empresas [6]. Os temas relacionados à 

gestão, controle e capacitação de pessoal foram os mais abordados, notando-se que: 

• 52,46% dos Sistemas de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) são 

informais ou não existem; 
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Gráfico 1: Sistemas de Gestão de Segurança da Informação  

 

 

 

• 35,25% das empresas participantes possuem a GSI a qual foi estabelecida há 

no mínimo cinco anos; 

 

• A maior parte das equipes que trabalham diretamente na área de segurança 

tem menos de cinco anos e são formadas por profissionais que tem tempo 

médio de casa de cinco anos; 

 

 

 

Gráfico 2: Tempo da GSI após seu estabelecimento 
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Gráfico 3: Tempo na Empresa x Tempo na área de T.I. 

• 36,07% das empresas entrevistadas apenas tiveram sua GSI aprovada pela 

Alta Direção. Em 53,46% a GSI não foi aprovada ou é informal e ainda parte de 

Tecnologia da Informação (TI); 

 

Gráfico 4: Participação da Alta Administração 

• 37,7% não realizam previsões de investimentos relacionados ao tema. 68,03% 

dos participantes não acredita que o percentual investido em Segurança da 

Informação seja o ideal para a sua organização e 85% considera que o principal 
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fator crítico para a Segurança da Informação está contido nos temas: 

Capacitação e mudança de Cultura Organizacional; 

 

Gráfico 5: Investimentos em segurança 

• Apenas 5,74% das empresas possuem certificação ISO 27001:2013, a mais 

atualizada; 

 

Gráfico 6: Certificação ISO 27001 

• 63,11% das empresas possuem uma Política de Segurança da Informação 

(PSI). Destas, a pesquisa afirma que 76,23% dos conselhos administrativos 

auxiliaram no desenvolvimento da PSI e que 70,49% a intranet é o meio mais 

utilizado para sua divulgação; 
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Gráfico 7: Possui uma Política de Segurança da Informação integrada 

• Mais de 50% dos entrevistados consideram o impacto operacional dos 

incidentes, embora 54,55% não saiba informar como é considerado o impacto 

financeiro; e um dos fatores mais críticos é a baixa frequência na qual os 

incidentes são relatados, cerca de 56,20%; 

 

 

 

 

Gráfico 8: Setores que sofreram impactos mais severos 

• 37,82% das empresas não realizam análise de vulnerabilidade técnica; Quando 

realizadas, as mesmas são concretizadas por equipe interna, o que não é 

recomendado pela ISO 27001; e 

 

Gráfico 9: Período de Análise de vulnerabilidade 
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• 47,1 % das empresas não realizam auditorias internas; 

 

Gráfico 10: Periocidade de Auditorias internas. 

No que tange competência e responsabilidades, 32% das organizações 

não definiram papéis e responsabilidades. Em 59,84% das organizações, a 

contratação é utilizada como o momento para comunicação dos papéis e 

responsabilidades. Contudo, em 23,77% das organizações os contratados não são 

comunicados sobre suas funções e como atuar na empresa na área da Segurança da 

Informação. 

 

Gráfico 11 - Principais papéis definidos nas organizações 
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 A visão apresentada pelos resultados do Gráfico 12 expõe que este tema 

cresceu em relevância nas empresas, entretanto a segurança ainda é analisada 

apenas em seu lado tecnológico. Enquanto isso, mais de 40% das falhas reportadas 

não estão associadas a vulnerabilidades tecnológicas, mas a negligências humanas 

são as que acarretam incidentes em virtude da má utilização das informações nos 

sistemas das corporações [6]. 

 

 

Gráfico 12: Os incidentes mais frequentes 
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3 AMEAÇAS A FATORES HUMANOS 

No processo de evolução tecnológico, quanto mais rápido os sistemas 

desenvolvem-se, maior tem sido a exploração de vulnerabilidades, sendo o fator 

humano o principal gerador. Cumpre salientar que a falta de consciência dos usuários 

no que tange a utilização e o seu excesso de convicção durante ações do cotidiano 

são os principais fatores que colaboram com a crescente exploração. 

3.1 A DEFINIÇÃO DE ENGENHARIA SOCIAL 

Segundo Mário Peixoto [7], uma possível definição para Engenharia Social 

seria:  

“Engenharia Social é a ciência que estuda como o conhecimento do 
comportamento humano pode ser utilizado para induzir uma pessoa a atuar 
segundo seu desejo. Não se trata de hipnose ou controle da mente, as 
técnicas de Engenharia Social são amplamente utilizadas por detetives (para 
obter informação) e magistrados (para comprovar se um declarante fala a 
verdade). Também é utilizada para lograr todo tipo de fraudes, inclusive 
invasão de sistemas eletrônicos.” [7, p. 4]. 

 

Destaca-se que segundo o mesmo autor, a exploração de vulnerabilidade 

ficou conhecida como Engenharia Social, sendo hoje um dos maiores desafios no 

contexto da Segurança da Informação. É possível afirmar que a Engenharia Social 

seria a manipulação de pessoas para levá-las inevitavelmente a causarem direta ou 

indiretamente danos à integridade, confidencialidade e disponibilidade de recursos 

dos sistemas de informação de uma organização. 

A palavra engenharia é alocada nessa definição, pois aplica conhecimentos 

empíricos e notórias habilidades realizando ações de forma não legal. E o termo social 

caracteriza o fator humano como um todo seja através do trato pessoal ou tecnológico.  

Segundo Kevin Mitnick, especialista na área de segurança e ex-hacker: “É 

um termo diferente para definir o uso de persuasão para influenciar as pessoas a 

concordar com um pedido” [8]. 
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Nos dias atuais, a Engenharia Social tem sido definida como “a prática de 

obter informações confidenciais por meio de manipulação de usuários”, isto é, 

“técnicas para manipular pessoas, enganando-as, para que forneçam informações ou 

executem uma ação” [9, p. 19]. 

Tendo em vista os autores, os seus conceitos e as suas reflexões 

supracitadas, entende-se nesse trabalho que a definição exposta logo acima por Mann 

estabelece a Engenharia Social com maior totalidade e exatidão que os demais. Sua 

exposição de ideias concede a explanação do tema tanto sob o enfoque da Segurança 

da Informação quanto sob o prisma da psicologia, haja vista os aspectos psicossociais 

que norteiam o conceito. 

3.2 AS METODOLOGIAS DA ENGENHARIA SOCIAL 

3.2.1 O PERFIL ENGENHEIRO SOCIAL 

Com o propósito de realizar a obtenção de informações, o engenheiro 

social é definido por Araújo como “um tipo de pessoa agradável, ou seja, uma pessoa 

educada, simpática, carismática. Mas, sobretudo criativa, flexível e dinâmica 

possuindo uma conversa bastante envolvente” [10, p. 27]. Alguém que explora os 

pontos fracos das vítimas, como insegurança e falta de conhecimento de como não 

expor determinada informação. 

O engenheiro social executa suas ações por meio de atalhos mentais da 

psicologia humana para extrair as informações necessárias. Assim, o engenheiro 

social não passa de um explorador, que se beneficia dos contatos pessoais ou 

tecnológicos para enganar os usuários [11, p.80]. 

Em suas incursões na extração de informações, o engenheiro social 

preenche-se com diversos fatores motivacionais dos quais é possível citar o desafio 

intelectual gerado pela busca do conhecimento de forma ilegal e o ganho financeiro a 

curto e médio prazo. Quando motivado, o engenheiro social procura em suas vítimas 

notáveis falhas psicológicas e comportamentais, tais como vaidade pessoal ou 
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profissional, autoconfiança, tendência natural para agradar e ser útil, bem como a 

facilidade em ser persuadido. 

O êxito de um engenheiro social tende a crescer quando há possibilidade 

de realizar um ataque acurado, o qual é suportado por uma efetiva junção de dados. 

Assim, através de paciência e persistência o engenheiro social gerencia o ciclo de 

ataque exposto abaixo na Figura 1, reunindo informações, desenvolvendo 

relacionamentos, explorando falhas e executando ações previamente planejadas. 

 

Figura 1: O ciclo de ataque 

Fonte: [12, p. 3]. 

3.2.2 O PROCESSO ESTRUTURAL DE ATAQUE 

O engenheiro social estabelece seus ataques com enfoque no fator 

humano, que é o elo mais fraco. Segundo Mario Peixoto, os ataques podem ser 

impostos a uma [7]: 

a) Vítima ativa (VA): funcionários diretamente ligados ao foco principal, tais como 

pessoas possuidoras de informações a respeito do objetivo chave que 

poderiam informar dados relevantes.  

b) Vítima superficial (VS): podem ser indivíduos que não tenham relações diretas 

com o propósito, mas que detenham algum dado pertinente, tais como 

familiares, colegas de trabalho ou ex-funcionários da empresa.  
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Com base no entendimento do autor, é notório que engenheiro social com 

maior experiência procura direcionar seu ataque à VA, pretendendo extrair o mais 

rápido possível as informações vitais. Entretanto, é correto afirmar também que os 

objetivos são concluídos com maior eficácia quando as informações são coletadas 

através de VS que se destacam, dependendo do ambiente, por não apresentar uma 

maior resistência que a própria VA poderia oferecer. É válido ressaltar também que a 

qualidade da informação é diretamente proporcional ao cumprimento do objetivo. Para 

garantia do sucesso um engenheiro social também utiliza como recurso ações que 

são facilmente realizadas no cotidiano tais como: 

a) A observação do alvo: este simples ato pode revelar informações relevantes a 

respeito da vítima, permitindo ao engenheiro construir um perfil que pode 

revelar pontos vulneráveis, ampliando a probabilidade de êxito durante um 

ataque. 

b) Investigação no lixo: a procura de informações no lixo é conhecida como a 

técnica de mergulho, na qual o lixo de empresas ou pessoas é remexido em 

busca de informações preciosas. Caso não haja uma política para o descarte 

seguro de informações, o engenheiro social pode facilitar seu ataque graças a 

uma constante fonte de dados [8]. 

c) Abordagem de usuários: de forma notória a ação de abordar o usuário 

caracteriza o ataque fundamentado pela Engenharia Social, haja vista que 

nessa ocasião o engenheiro social de forma oportuna poderá aplicar as suas 

habilidades para concluir seu objetivo. 

3.2.3 TIPOLOGIA DOS ATAQUES 

O engenheiro social procura unir sua influência e persuasão com uma 

grande diversidade de ferramentas tecnológicas para apoiar o seu ataque. Conforme 

pesquisa divulgada pelo Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de 

Segurança no Brasil (CERT.br), é possível afirmar que o número de incidentes 

associados a vulnerabilidades tem aumentado vertiginosamente nos últimos anos, 

conforme exposto no Gráfico 13 [12]. 
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Gráfico 13: Total de Incidentes. 

No ano de 2015, um número de ocorrências relativas a tentativas de 

fraudes digitais têm se multiplicado conforme ilustra o gráfico 14. Realizando-se uma 

análise, foi observado que as notificações de tentativas de fraudes através de páginas 

falsas de bancos e sites de comércio eletrônico (phishing 3), representam 23,37% dos 

incidentes reportados [14]. 

 

Gráfico 14: Tipos de ataque. 

Fonte: Cert.br [14]. 

                                              

3 Phishing é uma técnica de fraude online, utilizada por criminosos no mundo da informática para roubar 

senhas de banco e demais informações pessoais, usando-as de maneira fraudulenta. Disponível em: 

<https://www.significados.com.br/phishing/>. 
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As notificações referentes a scan4 representam um aumento de 48% em 

comparação ao ano de 2014 [14]. Esse tipo de incidente centraliza o ataque em 

equipamentos de rede alocados às residências de usuários finais, tais como modems 

ADSL5 e cabo, roteadores Wi-Fi6, bem como roteadores e servidores localizados em 

grandes corporações responsáveis por serviços tais como distribuição de serviço de 

internet e banco de dados.  

Conforme entendimento de Pinheiro o ataque por phishing segue um 

trâmite de ações. 

“(1) um código malicioso é enviado por e-mail para as vítimas; (2) as quais, 
não analisando a veracidade do conteúdo nem o remetente da mensagem, 
acessam a informação, executam o arquivo e, consequentemente; (3) o 
computador do usuário é infectado; (4) comprometendo suas informações 
confidenciais, tais como senhas, dados pessoais, etc.; (5) essas informações 
são transmitidas para o fraudador.” [15, p.312]. 

 

 O phishing é um golpe no qual os engenheiros sociais tentam enganar os 

usuários divulgando informações falsas e alertando de situações sensíveis, como 

informações bancárias de falsos depósitos e retiradas, ou ainda ludibriando os 

mesmos com o preenchimento de formulários on-line recebidos por e-mail acerca de 

informações profissionais. Dessa forma, o objetivo de obter o acesso de forma ilegal 

a dados não pertencentes ao autor do ataque é concluído, acarretando o fornecimento 

de informações que facilitam o acesso a sites pessoais e/ou de empresas com a 

intenção de extrair recursos financeiros ou segredos comerciais. 

                                              

4 Scan são varreduras em redes de computadores, com o intuito de identificar quais computadores 

estão ativos e quais serviços estão sendo disponibilizados por eles. É amplamente utilizado por 

atacantes para identificar potenciais alvos, pois permite associar possíveis vulnerabilidades aos 

serviços habilitados em um computador. Disponível em: < https://www.cert.br/stats/incidentes/2013-jan-

mar/analise.html>. 

5 ADSL, ou “Asymmetric Digital Subscriber Line” (Linha Digital Assimétrica para Assinante), é um tipo 

de tecnologia que, usando uma linha telefônica comum, permite ao usuário transferir digitalmente dados 

em alta velocidade. Disponível em: < https://www.tecmundo.com.br/roteador/1298-o-que-e-adsl-.htm>. 

6 Wi-Fi é uma abreviação de “Wireless Fidelity”, que significa fidelidade sem fio, em português. Wi-fi, 

ou wireless é uma tecnologia de comunicação que não faz uso de cabos, e geralmente é transmitida 

através de frequências de rádio, infravermelhos etc. Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance. É 

utilizada por produtos certificados que pertencem à classe de dispositivos de rede local sem fios 

baseados no padrão IEEE 802.11. Disponível em: < https://www.significados.com.br/wi-fi/>. 
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A pesquisa da CERT.br afirma que, no ano de 2015, aproximadamente 

2,91% dos incidentes foram ocasionados por outros meios, tais como dispositivos de 

armazenamento USB [14]. Sendo esse um dos principais artifícios empregados pelos 

engenheiros sociais na tentativa de convencer o alvo a conectar um dispositivo móvel 

infectado em seu sistema corporativo ou pessoal, permite que o atacante se beneficie 

de uma conexão através de arquivos contidos do pen-drive. 

 É valido ressaltar também que a falha no transporte físico desse dispositivo 

deve ser considerada uma vulnerabilidade humana, uma vez que usuários 

transportam tais dispositivos com a intenção de realizar trabalhos corporativos em 

computadores que não possuem autorização pela PSI para realizar tal procedimento, 

colaborando, portanto, com o aumento de riscos, seja na perda de documentos 

importantes ou por roubo de dados sensíveis armazenados no dispositivo, pois em 

um cenário mais avançado de ataque utilizando a Engenharia Social o portador 

poderia ser interceptado pelo atacante, que teria o objetivo de retirar o pen-drive do 

mesmo. 

Outro quesito a ser levado em consideração é a utilização de redes sociais 

como meio malicioso. A ferramenta on-line Alexa7 reuniu estatísticas sobre redes 

sociais, e os dados referentes ao maio de 2017, afirmaram que o Facebook no Brasil 

recebeu grande parte das visitas sendo o 1º colocado no Ranking [16]. Em seu cerne, 

as redes sociais são ferramentas para marketing digital, contato com pessoas, busca 

de emprego, entre outras utilidades. 

Entretanto, diante desses dados é possível inferir um aumento nos riscos 

de incidentes digitais através de redes sociais, devido ao fato que esses ambientes 

permitem a exposição excessiva de dados pessoais de seus usuários, os quais não 

detêm de um conhecimento simples de segurança podendo divulgar erradamente 

informações chaves as quais agrupadas com outros dados coletados facilitariam a 

missão engenheiro social. 

                                              

7 Alexa é uma importante ferramenta disponível na internet. O site surgiu em 1996, atualmente, a 

Amazon é dona da plataforma responsável por ranquear websites por ordem de visita, gerando um 

indicador fundamental para campanhas de empresas e portais. Disponível 

em:<http://www.psafe.com/blog/que-e-alexa-como-funciona/> 
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A partir do levantamento de possíveis vulnerabilidades relacionadas às 

mídias sociais, o CERT.br apresentou uma Cartilha de Segurança para Internet, com 

o propósito de orientar os usuários sobre o uso das tecnologias de forma correta e 

segura, a fim de diminuir os incidentes de segurança no que tange a divulgação de 

informações nas redes sociais. Os principais riscos apontados na cartilha são 

expostos abaixo pela Tabela 1[17]: 

Riscos Vulnerabilidades 

Invasão de Perfil 
Através do uso de páginas 
falsas ou computadores 
infectados 

Vazamento de Informações 
Divulgação de conteúdo 
sigiloso de uma empresa 

Sequestro 
O ato de fazer check-in 
através de aplicativos 

Roubo Residencial/ Comercial 
Informando que se encontra 
distante do local 

Tabela 1: Riscos nas redes sociais 

Fonte: Cert.br [17] adaptado pelo autor. 

3.3 O FATOR HUMANO SENDO AMEAÇA 

O fator humano é considerado o elo frágil nos sistemas de Segurança da 

Informação e cada vez mais ele é propício a ataques; entretanto, o comportamento 

humano contribui diretamente mesmo que de forma ingênua a incidentes. Analisando 

as vulnerabilidades associadas a esse comportamento, nota-se que a falta de 

treinamento somada ao não cumprimento de rotinas de segurança, acarreta o 

compartilhamento de informações confidenciais devido a baixo nível de 

comprometimento dos funcionários [10]. 

A apreciação do conjunto lógico exposto acima facilita o entendimento 

acerca das vulnerabilidades humanas ligadas à Engenharia Social, que se manifestam 

devido ao desconhecimento sobre do papel da Segurança da Informação no contexto 

organizacional, na realização de procedimentos no que tange ao manuseio e 

exposição de ativos de informações. Isto permite afirmar que a ineficácia ou ausência 
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de atividades de sensibilização ou treinamento estão associadas à inexistência ou não 

atualização da PSI na organização. 

Sendo assim, fica notória a necessidade da valorização de uma PSI que 

atue no contexto organizacional e doméstico dos usuários educando-os e 

conscientizando-os das vulnerabilidades e ameaças existentes nos dias atuais frente 

à Engenharia Social e sua maximização por meio do uso de redes sociais na Internet.  
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4 MODELO MOTIVACIONAL DE SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO 

Para a construção do modelo que será apresentado foram adotadas duas 

etapas, expostas abaixo, as quais serão necessárias para a projeção contra ameaças 

da Engenharia Social: 

 

1. O desenvolvimento de uma Política de Segurança da Informação; 

2. A idealização de treinamentos baseados em mecanismos de liderança; e 

 

Durante a primeira etapa, será arquitetado um documento que deve conter 

um conjunto de normas e procedimentos, os quais irão nortear a gestão de Segurança 

da Informação. As diretrizes estabelecidas determinarão a forma pela qual serão 

assegurados os recursos físicos, lógicos, à missão e às metas da instituição. Deverá 

ser definida também como será a implementação de defesas contra Engenharia Social 

e como os usuários deverão proceder, seja executando ações normais do cotidiano 

da empresa, seja em uma situação de ataque real. 

Na segunda etapa, serão expostos parâmetros para propiciar aos usuários 

uma visão motivadora elevando a conscientização dos principais conceitos e 

determinações expostos na PSI. Para que isso ocorra, estrutura de treinamento 

deverá ser aplicada a todos os membros da instituição através de liderança e gestão 

de equipes. 

4.1 POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  

Segundo a ISO/IEC 27002:2013: 

“Convém que o mais alto nível a organização defina uma Política de 
Segurança da Informação, que seja aprovada pela direção e estabeleça a 
abordagem da organização para gerenciar os objetivos de Segurança da 
Informação.” [1, p. 8]. 
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Ao considerar os referidos aspectos é importante ressaltar que a Política 

de Segurança da Informação deve estabelecer diretrizes mais abrangentes possíveis, 

não permitindo que suas determinações sejam restritas as áreas de sistemas de 

informação. Pelo contrário, deve ocorrer uma integração com a estratégia do negócio, 

as regulamentações e legislações vigentes, e também com o plano de 

desenvolvimento tecnológico dentre outras políticas da instituição tocantes à 

segurança de modo geral [1]. 

O conteúdo da PSI tende a sofrer variações em cada organização em 

virtude das diferenças tais como o nível tecnológico, as necessidades e requisitos de 

segurança de cada instituição. Entretanto, segundo o Manual de Boas Práticas em 

Segurança da Informação, publicado pelo Tribunal de Contas da União, em 2012, 

alguns assuntos são normalmente conciliantes, dentre eles destacam-se: 

a) definição de segurança de informações e de sua importância como 
mecanismo que possibilita o compartilhamento de informações; 

b) declaração do comprometimento da alta administração com a PSI, 
apoiando suas metas e princípios;  

c) objetivos de segurança da instituição; 
d) definição de responsabilidades gerais na gestão de segurança de 

informações;  
e) orientações sobre análise e gerência de riscos;  
f) princípios de conformidade dos sistemas computacionais com a PSI; 
g) padrões mínimos de qualidade que esses sistemas devem possuir;  
h) políticas de controle de acesso a recursos e sistemas computacionais;  
i) classificação das informações (de uso irrestrito, interno, confidencial e 

secretas);  
j) procedimentos de prevenção e detecção de vírus;  
k) princípios legais que devem ser observados quanto à tecnologia da 

informação (direitos de propriedade de produção intelectual, direitos 
sobre software, normas legais correlatas aos sistemas desenvolvidos, 
cláusulas contratuais); 

l) princípios de supervisão constante das tentativas de violação da 
segurança de informações;  

m) consequências de violações de normas estabelecidas na Política de 
Segurança;  

n) princípios de gestão da continuidade do negócio;  
o) plano de treinamento em segurança de informações [18, p. 11]. 

 

Somados aos tópicos citados acima, é valido ressaltar que a ISO/IEC 

27002:2013 também afirma que a PSI pode ter sua estrutura apoiada por políticas 

específicas [1], através das quais serão criados documentos que definirão 

metodologias e procedimentos para cada área, tais como:  

a) Controle de acesso; 

b) Classificação e tratamento da informação; 
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c) Segurança física e do ambiente; 

d) Transferência da informação; 

e) Proteção contra códigos maliciosos; 

f) Gerenciamento de vulnerabilidades técnicas; 

g) Controles criptográficos; 

h) Segurança nas comunicações;  

i) Proteção e privacidade da informação de identificação pessoal; 

j) Utilização de dispositivos móveis; 

k) Utilização de redes sociais; e 

l) Adequação de procedimentos de segurança no desenvolvimento de 

aplicativos. 

Cumpre salientar que deverá ser formada uma comissão composta por 

diversos profissionais de cada departamento da instituição, com o propósito de 

elaborar os documentos iniciais da PSI, bem como realizar a divulgação dos 

procedimentos de segurança que serão adotados. Vale salientar a importância da 

participação na elaboração da PSI de funcionários da alta administração e dos 

gerentes setoriais, os quais elevarão o grau de relevância da nova gestão para a 

empresa, pois “quanto maior for o comprometimento da administração superior com 

os processos de elaboração e implantação da PSI, maior a probabilidade de ela ser 

efetiva e eficaz” [18, p. 13]. 

Destaca-se que esta comissão também ficará responsável pela fase inicial 

de implantação da PSI. Nesta fase, deverá haver certo nível de flexibilização das 

determinações adotadas, pois considerar opiniões reais dos usuários aumenta o grau 

de resolução de falhas futuras. E durante sua implementação, é essencial que os 

funcionários participem de palestras de conscientização e treinamentos direcionados 

facilitando a permuta para nova gestão de Segurança da Informação [19]. E para gerir 

toda essa implantação a comissão deverá designar funções para acompanhar e 

avaliar o processo de implantação. 

Em vista disso, a ISO/IEC 27002:2013 afirma que: 

“Convém que cada Política de Segurança da Informação tenha um gestor que 
tenha aprovado a responsabilidade pelo desenvolvimento, análise crítica e 
avaliação das políticas de Segurança da Informação. Convém que a análise 
crítica inclua a avaliação de oportunidades para melhoria da Política de 
Segurança da Informação da organização e tenha um enfoque para gerenciar 
a Segurança da Informação em resposta às mudanças ao ambiente 
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organizacional, às circunstâncias do negócio, às condições legais, ou ao 
ambiente de tecnologia.” [1, p. 10]. 

 

Nessa abordagem, denota-se que o gestor deverá avaliar aspectos das 

principais fases que compõem o processo de implantação da PSI como a análise de 

possíveis riscos e ameaças, a apresentação da PSI à alta administração, o 

treinamento e suas futuras revisões, entre outros tópicos.  

Somado a isto, o gestor deverá também acompanhar a fase de divulgação, 

certificando-se que todos os usuários internos à organização tenham tomado 

conhecimento da PSI. E como a PSI deve abranger todos que interagem com a 

instituição, os usuários externos que serão afetados pelas novas determinações 

devem tomar ciência, seja através de seu primeiro contato, seja por meio de 

comunicação oficial da instituição, se for um utilizador frequente.  

Outro aspecto não menos relevante durante a divulgação, é a exposição 

das consequências que surgem devido ao uso indevido dos sistemas de informação, 

o que acarretará sanções face ao descumprimento da PSI, bem como expor a 

valorização pelo excelente cumprimento das normas por parte de alguns usuários. É 

importante ainda ressaltar que a PSI esteja continuamente acessível a todos seja por 

meio de avisos seja pela elaboração de cartilhas de autoajuda. Sendo assim, é vital 

garantir que a política seja escrita de forma clara, não gerando qualquer dúvida entre 

os usuários. 

Além disso, deve haver análise periódica do impacto da implantação da PSI 

na eficiência da área financeira e na missão da instituição, na eficácia da PSI, e nos 

possíveis custos que surgiram com os incidentes digitais, permitindo assim uma 

melhor proteção dos recursos de informação em virtude do constante aprimoramento 

da PSI que tende a ficar cada vez menos vulnerável. 

4.2 VIOLAÇÃO DE NORMAS E PUNIÇÕES  

A PSI deve determinar as metodologias que serão adotadas em cada “caso 

de violação, de acordo com a severidade, a amplitude e o tipo de infrator que a 
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perpetra. A punição pode ser desde uma simples advertência verbal ou escrita até 

uma ação judicial” [18, p.13]. 

Neste tópico, deverá ficar ainda mais evidente a importância da valorização 

da PSI pelos seus usuários, tendo em vista que não deverá ser “admissível que as 

pessoas aleguem ignorância quanto às regras nela estabelecidas a fim de livrar-se da 

culpa sobre violações cometidas” [18, p.14]. 

A ISO/IEC 27002:2013 afirma que: 

“Convém que o processo disciplinar não inicie sem uma verificação prévia de 
que a violação da Segurança da Informação realmente ocorreu (Ver 16.1.7). 
Convém que o processo disciplinar formal assegure um tratamento justo e 
correto aos funcionários que são suspeitos de cometer violações de 
Segurança da Informação. Convém que o processo disciplinar formal 
apresente uma resposta de forma gradual, que leve em consideração fatores 
como a natureza e a gravidade da violação e o seu impacto no negócio, se 
este é ou não o primeiro delito, se o infrator foi ou não adequadamente 
treinado, as legislações relevantes, os contratos do negócio e outros fatores 
conforme requerido. Convém que o processo disciplinar também seja usado 
como uma forma de dissuasão, para evitar que os funcionários e partes 
externas, violem os procedimentos e as políticas de Segurança da 
Informação da organização, e quaisquer outras violações na Segurança da 
Informação. Violações deliberadas (propositais) podem exigir ações 
imediatas.” [1, p. 22]. 

 

Tendo em vista isso, as violações de segurança devem ser informadas ao 

setor de Segurança da Informação que executará ações preventivas e corretivas. Este 

setor iniciará o quanto antes uma investigação para “averiguar as causas, 

consequências e circunstâncias em que ocorreu.” [18, p.14]. Dentro dessa 

perspectiva, a averiguação poderá avaliar se houve erro pelo desconhecimento da 

PSI ou em caso mais críticos pela execução de ações fraudulentas. Possibilitando que 

vulnerabilidades desconhecidas possam ser analisadas o que acarretará em 

alterações na PSI. 

A PSI deve ainda enumerar os tópicos que podem ocasionar sanções aos 

usuários tais como o uso ilegal de software, introdução (intencional ou não) de vírus 

de informática, tentativas de acesso não autorizado a dados e sistemas 

compartilhamento de informações sensíveis. Os usuários deverão estar cientes por 

meio de termos de comprometimento e de responsabilidade que a não conformidade 

com a PSI poderá resultar na aplicação de sanções previstas em regulamentações 

internas e legislação em vigor.  
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Assim, é possível garantir que funcionários tenham compreendido a 

importância do comportamento na organização frente aos objetivos da Política de 

Segurança da Informação e o impacto real seja positivo e seja negativo. Estas 

sanções irão variar de acordo a responsabilidade de casa usuário, e caso seja 

necessário advertir um usuário deve-se determinar um trâmite legal de comunicação 

do descumprimento de forma a facilitar a compreensão pelo infrator e pelos demais 

usuários evitando assim outros incidentes. 

Face ao exposto, o não cumprimento, pelos usuários, das diretrizes 

estabelecidas, poderá causar, de acordo com a infração cometida, punições como 

advertência, bloqueio do acesso, e em casos graves nos quais sejam detectados 

utilização indevida com o intuito de prejudicar ou por em risco à missão da organização 

penalidades, como suspensão ou demissão por justa causa. 

4.3 TREINAMENTO 

A ISO/IEC 27002:2013 afirma que: 

“Convém que todos os funcionários da organização e, onde pertinente, partes 
externas devem recebam treinamento, educação e conscientização 
apropriados, e as atualizações regulares das políticas e procedimentos 
organizacionais relevantes para as suas funções. Convém que o treinamento 
e a educação em Segurança da Informação seja realizado periodicamente. 
Treinamento e educação iniciais se aplicam aqueles que são transferidos 
para novas posições ou atribuições com requisitos de Segurança da 
Informação completamente diferentes, e não apenas para os novos iniciantes 
e deve ser realizado antes das pessoas assumirem os seus papéis” [1, p. 20]. 

 

Devido a tal afirmação a instituição deverá elaborar programas de 

treinamento para seus usuários, com a finalidade de aumentar o nível de 

conscientização da Política de Segurança adotada. Os programas devem permanecer 

estruturados nos procedimentos expostos pela PSI, e também devem adotar 

diferentes formas de educação e treinamento, tais como, palestras, distribuição de 

cartilhas de segurança, avisos frequentes de novas ameaças, entre outros. 

Somado a isso, segundo a ISO/IEC 27002:2013 devem ser adotados 

aspectos gerais [1], como: 
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a) A necessidade de tornar conhecimento das obrigações, políticas e normas da 

instituição e as consequências para o empregado e para a organização caso 

haja algum descumprimento; 

b) A responsabilidade pessoal por seus próprios atos e falhas; 

c) Os procedimentos quanto a suspeita de incidentes de Segurança da 

Informação; 

d) As orientações sobre questões de Segurança da Informação; 

e) A distribuição de materiais de treinamento;  

f) A aplicação dos conceitos chaves da Segurança da Informação de 

confidencialidade, integridade, disponibilidade;  

g) Os procedimentos para a proteção de informações sigilosas; 

h) A localização da PSI e seus anexos; e 

i) Boas práticas do uso do correio eletrônico de maneira a não se tornar vítima da 

Engenharia Social, vírus e armadilhas em geral. 

Baseado nesse contexto, afirma-se que o programa de treinamento deverá 

também expor como funciona a metodologia do engenheiro social e as maneiras de 

reconhecer um ataque de Engenharia Social [20]. 

Sendo assim, será considerado que “o programa de treinamento teve um 

bom aproveitamento se todos que participaram do programa estiverem convencidos 

e motivados com a consciência de que a Segurança da Informação faz parte do seu 

trabalho diário” [20, p.39]. Para que isso ocorra, é essencial que haja técnicas para 

prender a atenção e o entusiasmo dos usuários constantemente. 

4.3.1 ESTILOS E MECANISMOS DE LIDERANÇA NA CONSCIENTIZAÇÃO 

Há uma grande gama de conceitos de liderança, a qual é notada como um 

dos principais fatores para a solução de problemas institucionais.  

Segundo Chiavenato: 

“A liderança é a capacidade de influenciar as pessoas a fazerem aquilo que 
devem fazer. O líder exerce influência sobre as pessoas, conduzindo suas 
percepções de objetivos em direção a seus objetivos.” [21, p. 315]. 

 
Nas palavras de Maximiano: 
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“Liderança é um mecanismo onde ações são conduzidas ou o 

comportamento e a mentalidade de outras pessoas são influenciados ou 
ainda a liderança é a realização de metas por meio do direcionamento de 
colaboradores, e a pessoa que lidera com sucesso seus liderados para 
alcançar finalidades específicas é o líder.” [23, p. 303].  

 
Nesse sentido, a liderança como uma habilidade pessoal torna-se 

necessária em uma organização a fim de desenvolver nos funcionários a capacidade 

de alavancar resultados mais prósperos em suas funções construindo valores éticos 

e pessoais, e para tal execução de ações a comissão desenvolvedora da PSI deve 

indicar um gestor para desempenhar a função de líder na área de Segurança da 

Informação. 

Em virtude disso, o líder nato é aquele com a competência de elaborar 

mecanismos de liderança, identificando potenciais líderes que possam dar 

continuidade aos termos expostos pela PSI.  

Esses líderes são responsáveis pela definição do estilo e dos mecanismos 

de liderança que serão adotados pela instituição, e em que momento haverá mudança 

desses fatores, o que acarretará na constante boa governança da organização. O 

estilo de liderança será responsável por alinhar os líderes e os usuários 

conscientizando os mesmos da importância do cumprimento das diretrizes da PSI.  

Os autores citados anteriormente afirmam que existem três tipos de 

liderança: autocrática, liberal e democrática. A Tabela 2, abaixo exposta, apresenta a 

diferença entre os estilos: 

 

 

Autocrática Democrática Liberal 

A líder fixa diretrizes, sem 
qualquer participação do 
grupo. 

As diretrizes são debatidas 
e decididas pelo grupo, 
estimulado e assistido pilo 
líder. 

Há liberdade total para as 
decisões grupais ou 
individuais, e mínima 
participação do líder. 

O líder determina as 
providências para 
execução das tarefas, 
cada uma por vez, na 
medida em que se tornam 
necessárias e de modo 
imprevisível para o grupo. 

O grupo esboça as 
providências para atingir o 
alvo e pede 
aconselhamento do líder, 
que sugere alternativas 
para o grupo escolher. As 
tarefas ganham novas 
perspectivas com os 
debates. 

A participação do líder é 
limitada, apresentando 
apenas materiais 
variados ao grupo, 
esclarecendo que 
poderia fornecer 
informações desde que 
as pedissem. 
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Tabela 2 - A diferença entre os estilos de liderança 

Fonte: Chiavenato [22, p. 125]. 

Este trabalho irá adotar a liderança democrática segundo Chiavenato como 

base para aplicação dos mecanismos de liderança, na qual o líder é não apenas 

orientador, mas atuante no que tange sua função incentivadora e proporcionadora de 

melhores condições de trabalho [22]. 

Através da utilização dos mecanismos de liderança os líderes buscarão 

motivar nos treinamentos e alavancar a capacitação, o nível de conscientização e de 

comprometimento com a PSI por parte dos usuários. 

É diante desse contexto, que o gestor de segurança deverá atuar sobre as 

competências dos funcionários através do programa de conscientização expondo 

aspectos que facilitem o entendimento da importância de seguir as políticas de 

segurança corretamente, bem como motivar os usuários a realizarem feitos positivos 

de forma que a empresa possa recompensá-los em suas funções, tais como: 

a) Divulgação do funcionário do mês no que tange a correta utilização da PSI; 

b) A simulação de técnicas de Engenharia Social através de vídeos que exibam 

casos reais ou simulação de forma a entreter e ensinar os usuários; 

c) Realizar a divulgação por meio de canais de comunicação oficial da instituição, 

as tentativas de ataques de Engenharia Social, nas quais houve o 

procedimento correto por parte dos usuários; e 

d) Distribuir certificados pela conclusão dos programas de treinamento após 

avaliação de desempenho. 

A ISO/IEC 27002:2013 afirma que: 

O líder determina a tarefa 
que cada um deve 
executar e o seu 
companheiro de trabalho. 

A divisão das tarefas fica a 
critério do grupo e cada 
membro tem liberdade de 
escolher seus 
companheiros de trabalho. 

A divisão das tarefas e 
escolha dos colegas fica 
totalmente a cargo do 
grupo. Absoluta falta de 
participação do líder. 

O líder é dominador e é 
"pessoal" nos elogios e 
nas criticas ao trabalho de 
cada membro. 

O líder procura ser um 
membro normal do grupo, 
em espírito. O líder é 
“objetivo” e limita-se aos 
“fatos” nas críticas e nos 
elogios. 

O líder não avalia o grupo 
nem controla os 
acontecimentos. Apenas 
comenta as atividades 
quando perguntado. 
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“Convém que o treinamento use diferentes formas de apresentação, tais 
como, treinamento presencial, treinamento a distância, treinamento baseado 
em web, autodidata e outros.” [1, p.20]. 

 

E ainda em relação a essa situação, vale mencionar que o treinamento em 

competências deve ser também funcional, uma vez que será necessária a existência 

de políticas específicas para determinadas funções. Por isso em alguns casos, o 

treinamento precisa sofrer modificações para usuários que não puderem participar de 

forma presencial, os quais deverão receber outras formas de instrução através de 

cursos on-line ou por material escrito no que tange a Política de Segurança. 

É interessante ressaltar aos usuários que o programa de conscientização 

sobre Segurança da Informação não é um assunto de interesse apenas da instituição, 

como também dos próprios usuários, devido ao fato que a organização possui 

informações particulares a respeito dos mesmos. E “com essa consciência e bem 

motivados, eles buscarão cumprir sua parte para proteger o ativo mais importante da 

empresa que são suas informações.” [20, p.34]. 

Sendo assim, “É importante que os funcionários entendam os objetivos da 

Segurança da Informação e o impacto potencial, positivo e negativo, do seu próprio 

comportamento na organização.” [1, p.21]. 
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

A atual evolução tecnológica alinhada com a capacidade intelectual do ser 

humano de idealizar novos métodos com o propósito de executar ações ilegais nos 

sistemas de informação, somados com a má utilização dos recursos financeiros das 

empresas são fatores que permitem concluir que a tratativa mais ideal para combater 

a Engenharia Social, a qual é exposta e analisada neste Trabalho como um dos 

problemas significativos para a Segurança da Informação, é o estabelecimento de 

uma Política de Segurança da Informação que regule através diretrizes e 

procedimentos a forma pela qual uma instituição irá gerenciar a Segurança da 

Informação. 

Para que isso ocorra faz-se necessário que a alta administração participe 

ativamente na elaboração, implementação e atualização da Política de Segurança da 

Informação. As instituições tendo consciência da complexidade do tema Segurança 

da Informação devem adequar suas rotinas, e destinar seus recursos de forma que 

haja a elaboração e execução de treinamentos focados em conscientização, a fim de 

estimular os usuários através de técnicas de liderança a aumentarem seu 

comprometimento com a Segurança da Informação. 

Como trabalho futuro, a intenção é expor aos profissionais da área de 

Segurança da Informação através de um estudo avançando baseado em pesquisas 

de campo que por meio de liderança e competência profissional será possível elevar 

o nível de conscientização dos usuários, incrementando cada vez mais a metodologia 

focada em liderança com o propósito de gerenciar de maneira eficaz a Segurança da 

Informação.  
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