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RESUMO

O objetivo principal deste trabalho é revelar os fatores chaves que possibilitem identificar, 

qual o nível do cumprimento das diretrizes de segurança pelos indivíduos, estabelecidas nas 

organizações.  Para esse fim elaborou-se uma proposta de modelo que identifique, calcule, e 

avalie os indicadores de segurança, os quais reflitam o nível de maturidade da organização 

quanto à segurança da informação.  O produto desta dissertação busca tornar-se exeqüível por 

qualquer organização independentemente de seu tamanho, tecnologia em uso, ou setor de 

atuação. O modelo em questão tem como finalidade contribuir na manutenção de uma Política 

de Segurança adequada, e de um Programa de Treinamento e Conscientização em Segurança 

eficiente, como também na eficiência do uso dos seus recursos de Tecnologia da Informação 

disponíveis.  Este trabalho foi realizado analisando-se padrões em Segurança da Informação 

reconhecidos pelo mercado, sem deixar de visitar a literatura de referência no assunto, e 

focando pesquisas realizadas e modelos produzidos e utilizados por órgãos governamentais 

dos Estados Unidos e da União Européia. A proposta apresentada resulta de um esforço na 

busca pela melhoria da relação do indivíduo com o nível de segurança em Tecnologia da  

Informação, objetivado pela organização.

Palavras-Chave: Segurança da informação, Indicadores de segurança, Conscientização em 

segurança. 
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ABSTRACT

This work aims to reveal the key factors that allow to identify how the compliance with the 

security guidelines is established in the organizations by individuals.  To this purpose a 

proposal of model was developed that identifies, calculates and assesses the security 

indicators, that reflects the level of maturity of the organisation  refering to the information 

security.    The result of this dissertation is feasible to any organization regardless of its size, 

technology in use, or sector of activity, contributing to the maintenance of an adequate 

security policy, and a Training and Awareness Program in efficient Information Security, but 

also the efficiency of the use of its available resources of Information Tecnnology.  This work 

was conducted to analyze patterns in the Information Security recognized by the industry, 

visiting the reference literature on the subject, and focusing research carried out by 

government Agencies of the United States and the European Union. The presented model  

results in an effort in the matter of improvement of relationship between the individual, to the 

security level in Information Technology chosen by the organization.  

Key-Words:  Information Security, Security Indicators, Information Security Awareness. 
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GLOSSÁRIO

CAIS –  É o Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança da Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa, RNP. Tendo como objetivo principal atuar na detecção, resolução e prevenção de 

incidentes de segurança na rede acadêmica brasileira, além de elaborar, promover e 

disseminar práticas de segurança em redes.

CBT – Computer-Based Training, consiste em treinamento utilizando-se computadores 

acessando conteúdo na Intranet, Internet ou mídias digitais removíveis.

Comércio Eletrônico - Capacidade de realizar transações envolvendo a troca de bens ou 

serviços entre duas ou mais partes utilizando meios eletrônicos.

Firewall - Dispositivo que funciona como barreira entre redes, permitindo ou negando as 

transmissões de uma rede a outra. Um uso típico é situá-lo entre uma rede local e a Internet, 

como dispositivo de segurança para evitar que os intrusos possam acessar à informação 

confidencial. 

IDS - Intrusion Detection System – Software que auxilia no gerenciamento da segurança de 

uma rede, alertando, informando os acessos não autorizados a recursos externos à rede, ou de 

elementos externos a recursos internos da rede.

Phishing - Variação do inglês "fishing" que significa pescaria, consiste no ato de enviar um e-

mail a alguém, alegando falsamente ser uma instituição ou organização, numa tentativa de 

fazer a vítima entregar informações pessoais que serão utilizadas para fins ilícitos, como por 

exemplo o roubo de identidade.

Política da “Mesa Limpa” - Prática de não deixar informações, tais como papéis, mídias 

digitais, tela da estação de trabalho, acessíveis por outrem, quando não estiver no local.
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RNP – Rede Nacional de Ensino e  Pesquisa é uma instituição privada sem fins lucrativos, 

que visa a colaboração e comunicação em ensino e pesquisa. Interligando todas as instituições 

federais de ensino superior e pesquisa.

Site - É um conjunto de páginas Web, isto é, de hipertextos acessíveis geralmente pelo 

protocolo HTTP na Internet.

Spyware - Consiste num programa automático de computador, que recolhe informações sobre 

o usuário, sobre os seus costumes na Internet e transmite essa informação a uma entidade 

externa na Internet, sem o seu conhecimento nem o seu consentimento.

Template - ou "modelo de documento", é um documento sem conteúdo, com apenas a 

apresentação visual (apenas cabeçalhos por exemplo) e instruções sobre onde e qual tipo de 

conteúdo deve entrar a cada parcela da apresentação.

VPN - Virtual Private Network ou Rede Privada Virtual, é uma rede privada construída sobre 

a infra-estrutura de uma rede pública, normalmente a Internet. Ou seja, ao invés de se utilizar 

links dedicados ou redes de pacotes (como Frame Relay e X.25) para conectar redes remotas, 

utiliza-se a infra-estrutura da Internet. 
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1 – INTRODUÇÃO

Hoje, a preocupação com a segurança das informações, tornou-se uma constante de 

instituições como bancos, empresas de informática, cadeias de supermercados, órgãos 

governamentais, entre outras.  Isso se deve em função do aumento significativo da quantidade 

de incidentes relacionados à segurança da informação reportados nas organizações e, 

conseqüentemente, do crescimento do número de organizações afetadas por estes incidentes. 

Alguns desses dados são mapeados pela Rede Nacional de Pesquisa (RNP).  A Figura 1.1 a 

seguir ilustra o número de incidentes reportados ao Centro de Atendimento a Incidentes de 

Segurança (CAIS), órgão responsável por registrar e acompanhar problemas de segurança na 

Internet brasileira, da RNP, que até o primeiro trimestre de 2007, demonstrou um crescimento 

considerável nos últimos cinco anos.

Figura 1.1: Incidentes reportados ao CAIS: por ano

Fonte:Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

A “Pesquisa Sobre Crimes Digitais, Certificação Digital e Prioridades dos Investimentos em 

Segurança da Informação em 2007”, realizada pela VF Intelligence - divisão de pesquisa de 

mercado e inteligência competitiva da empresa Via Forum, nos meses de janeiro a março de 

2007, com um universo composto por 350 grandes empresas, sobre crimes e investimentos em 
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TI e segurança nos 12 meses seguintes, apontou que cerca de 54% das empresas pesquisadas 

já registraram algum tipo de ataque às suas redes e informações corporativas, seja direcionado 

aos servidores das redes corporativas ou aos computadores dos funcionários destas empresas. 

E dentro desta parcela, uma fatia de 40% afirmou que os ataques partiram de dentro de seus 

próprios ambientes internos ao negócio.

O envio de material confidencial para pessoas não-autorizadas fora das companhias foi 

apontado como o principal problema interno, junto com as mudanças realizadas em arquivos 

sem autorização. Enquanto que o roubo de propriedade intelectual por parte dos funcionários 

e à eliminação de arquivos sem autorização, aparecem em segundo lugar na lista de 

preocupações das empresas pesquisadas.

A pesquisa da VF Intelligence mostra ainda que 62% dos entrevistados apontaram para o fato 

de que os funcionários não reconhecem a importância dos procedimentos de segurança, o que 

se transforma em um dos maiores desafios para a implementação de políticas de segurança e 

para a prevenção de ataques às redes corporativas.

As empresas pesquisadas, no estudo da VF Intelligence, também revelaram que 82% delas 

não conseguem quantificar as perdas financeiras causadas pelos incidentes de ataques às redes 

corporativas, ao mesmo tempo que 62% das empresas pesquisadas declararam que já 

iniciaram, pelo menos, algum tipo de implantação de processos formais de treinamento em 

política de segurança e conscientização dos funcionários.

Da mesma forma, 38% das empresas revelaram que possuem orçamentos específicos para o 

setor de segurança da informação, ao mesmo tempo em que a pesquisa aponta para o firewall

de rede como a tecnologia mais procurada seguida por anti-vírus para desktops, notebooks e 

servidores, além de gestão de identidades e certificação digital. Indicando ainda que os 

investimentos e as atenções são direcionados fortemente para as tecnologias, dando a entender 

que estas são por si só a solução da segurança.   

Em verdade, cotidianamente, vulnerabilidades são encontradas onde não tinham sido ainda 

detectadas, e através da própria tecnologia, são criadas as contramedidas.

Essa pesquisa entre outras, evidencia que, não obstante a importância das tecnologias nesse 

cenário, um aspecto da segurança, a qual comumente não é dada a devida relevância é o das 

pessoas que as usam.  A organização pode investir nas mais recentes e avançadas tecnologias, 
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todavia onde estas estão inseridas, serão destinadas e utilizadas por pessoas. Mesmo 

investindo pesadamente as organizações que se apoiam em tecnologias e políticas de 

segurança, nem sempre têm êxito na detecção de falhas, pela não observância, por parte dos 

usuários em diversos níveis, do modelo de conduta adotado pela organização frente ao uso 

dos seus ativos de TI.  Diante desse cenário a organização pode ter a tecnologia mais 

avançada do momento, que permanecerá ainda assim, desprotegida de graves ameaças, 

tornando os investimentos correspondentes inócuos. 

Schneier (2000) ratifica essas considerações, quando tenta resgatar, uma afirmação 

equivocada em Schneier (1996), que argumentava que a criptografia resolvia qualquer 

problema, retratou-se afirmando: "Peço desculpas aos leitores por um equívoco que cometi: 

criptografia não resolve tudo". 

Portanto, torna-se vital fomentar uma prática que auxilie aos gestores responsáveis pela 

segurança da informação, na antecipação  aos problemas decorrentes de não cumprimento das 

regras básicas e específicas para cada elemento humano, num dado ambiente empresarial, 

quanto à segurança da informação.

1.1 - Justificativa

A necessidade de medir o cumprimento das diretrizes de segurança ou da política de 

segurança da informação advém do fato que a segurança exige uma abordagem abrangente, e 

é necessário otimizar todos os recursos envolvidos, ou seja, os processos, as tecnologias assim 

como as pessoas.  Sendo a relação dos indivíduos com as normas de conduta em segurança da 

informação e tecnologias o objeto do nosso estudo.

Há, portanto, a necessidade de medidas associadas a esses processos para desenvolver uma 

base inicial, um conjunto de metas a serem alcançadas e como essas metas serão 

acompanhadas com o tempo. 

A identificação de indicadores de desempenho destinados à avaliação quantitativa do 

cumprimento dos objetivos da política de segurança na organização, traduzir-se-á numa 

garantia maior quanto ao nível de risco provocado pelo elemento humano interno à 

organização, ao qual está exposta, possibilitando ajustes por parte dos gestores na condução 

da segurança da informação no ambiente empresarial. 
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Quando inexiste uma ferramenta de métricas, é difícil saber se o que se busca está sendo 

alcançado. E mesmo quando existente, é necessário saber usar tal ferramenta de maneira 

adequada.

1.1.1 – Exigência Legal

 As Políticas de Segurança da Informação, para serem eficazes, devem ainda estar em 

consonância com a legislação vigente sobre o contexto organizacional.  

Leis e normas nacionais e internacionais, além de padrões reconhecidos, contribuem para esta 

prática.   Para fins de contextualização do aspecto legal, serão vistos a seguir alguns exemplos 

de organizações que fomentam o estudo e a criação de padrões e leis que regulam e fomentam 

a importância da segurança da informação no âmbito governamental e empresarial. 

Os Estados Unidos criaram muitas das normas utilizadas pela comunidade internacional no 

tocante à segurança da informação. Muitas destas normas e procedimentos foram elaboradas 

tendo em vista o contexto cultural e econômico daquele país, sendo criados por órgãos 

governamentais com o objetivo de embasar ou atender à sua legislação, destacando-se entre 

essas organizações as mencionadas a seguir.

O National Institute of Standards and Technology - NIST é uma organização voltada à 

normatização e padronização de instrumentos e práticas no âmbito do governo e organizações 

públicas nos Estados Unidos. O órgão realiza periodicamente conferências voltadas a assuntos 

de segurança da informação, cujos resultados são publicados e disponibilizados ao público.

O Computer Emergency Response Team (CERT)é uma organização sem fins lucrativos, 

sediada na Universidade Carnegie-Mellon, na Pennsylvania, cujos relatórios estatísticos 

anuais constituem uma referência global para o acompanhamento de vulnerabilidades, 

ameaças e incidentes no âmbito da internet. Além disso, o CERT realiza estudos e desenvolve 

instrumentos e metodologias voltados ao incremento da segurança da informação, que são 

aplicados em larga escala, além de disponibilizar correções para falhas encontradas em 

diferentes softwares.

O SysAdmin, Audit, Network, Security Institute(SANS Institute), é uma organização de 

pesquisa e educação estabelecida em 1989, contando com mais de 165.000 profissionais de 

segurança entre seus afiliados. Oferecendo uma grande gama de cursos e textos técnicos com 
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foco na segurança da informação.  Entre suas ações está a publicação de diversos modelos de 

pequenas normas de segurança, voltadas a finalidades como correio eletrônico, uso de 

computadores, controle de acesso entre outras. 

A Lei Health Insurance Portability and Accountability Act - HIPAA de 1996, busca assegurar 

o sigilo das informações médicas, garantindo a privacidade dos dados coletados, armazenados 

e trafegados além de enfatizar a realização de ações voltadas à salvaguarda das informações.  

Visando a proteção e auditoria de dados do setor de saúde e previdência nos Estados Unidos, 

essa lei obrigou as empresas que atuam nesse setor a se adequarem.

Em 2002, depois da ocorrência de escândalos financeiros em grandes organizações como no 

caso da Enron (grande empresa do setor de energia dos Estados Unidos) eWorldcom (grande 

operadora de telefonia norte-americana), foi criada a lei Sarbanes-Oxley Act (SOX), neste 

país, que estabeleceu várias exigências para empresas que comercializam suas ações em 

bolsas de valores. 

Uma das principais exigências da SOX é de que estas empresas estabeleçam e mantenham 

uma estrutura de controle interno e procedimentos de relatórios financeiros adequados.  No 

suporte a esta estrutura, a segurança da informação tem fundamental importância, buscando 

garantir a confidencialidade e a integridade dos dados. Fornecendo subsídios aos profissionais 

de auditoria e contabilidade e atendendo as exigências da Securities and Exchange 

Commission - SEC, responsável pelo controle do mercado de ações americano, numa função 

semelhante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil. Aplicando-se também às 

organizações com sede em outros países, desde que desejem comercializar suas ações naquele 

país, afetando inclusive inúmeras empresas no Brasil que atuem nesse mercado.

Numa iniciativa da União Européia foi criada a European Network and Information Security 

Agency – ENISA.   Uma das atribuições é a disseminação de métodos e cooperação, visando a 

segurança da informação das organizações dos países que a compõe. 

No Brasil o Banco Central em 2006, emitiu a Resolução 3.380, determinando que as 

instituições financeiras, têm a obrigatoriedade da implementação de estrutura de 

gerenciamento do risco operacional, tendo com base angular o aspecto de segurança da 

informação, buscando evitar fraudes, e danos à operação das mesmas.

1.1.2 - Contexto do Problema
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Embora soluções baseadas em tecnologia ajudem a mitigar alguns dos problemas de 

segurança da informação, percebe-se que a melhor tecnologia não consegue atuar com 

sucesso, sem que os indivíduos da organização interajam da maneira adequada com os ativos 

de informação da empresa.

Em Ernest&Young(2002), observou-se que 75% do custo de falhas de segurança da 

informação resultam de indivíduos da própria organização.   No relátorio final dessa pesquisa 

aparece uma limitação em toda parte nos comportamentos dos agentes humanos que acessam, 

usam, administram e mantém os recursos de informação.  O sucesso parece depender do 

comportamento destes que a usam.

Junte-se a esse pensamento ainda dois relatórios sobre práticas de treinamento e 

conscientização em segurança da informação que parecem confirmar essa necessidade.  

O primeiro produzido pela ENISA - European Network and Information Security Agency, 

agência de Segurança da Informação da União Européia, em julho de 2007, sobre a difícil 

questão de medir a conscientização dos indivíduos das empresas, acerca da segurança da 

informação, que embora tenha sido conduzido com dados de empresas do continente europeu, 

são aplicáveis para outras organizações em outros continentes.  

Conforme a ENISA, da mesma forma que 75% dos entrevistados afirmaram na pesquisa que 

tinham a conscientização de segurança como um requisito de conformidade, existem 

indicações de falta de consenso referente às técnicas de medição da conscientização entre os 

entrevistados e ambigüidade entre treinamento e conscientização.    

O outro relatório foi realizado pela NASCIO - National Association of State Chief 

Information Officers, organização que representa os diretores, executivos e gerentes de 

Tecnologia da Informação de órgãos governamentais nos Estados Unidos, em abril de 2007, 

indicando que a razão principal, que explica porque os tradicionais programas de 

conscientização sobre segurança, não atingem os resultados, é a ausência de coordenação nos 

treinamentos e freqüência destes.  Ressalta ainda o valor de promover a continuidade, retorno 

de longo prazo, e ser largamente difundida dentro da organização, a conscientização de 

segurança da informação no âmbito das empresas, indicando a necessidade de uma mudança 

cultural nestas.
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A Figura 1.2 abaixo, constante do relatório da NASCIO, reflete bem o cenário de problemas 

de segurança originados de dentro da empresa.
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Figura 1.2 – Culpabilidade de Hackers e Organização nos Incidentes Relatados, 1980-

2006.

Fonte: Adaptada do original “Insider Security Threats: State CIOs Take

Action Now!” da NASCIO.

1.3 – Objetivos

1.3.1- Geral

O presente estudo tem por objetivo elaborar um modelo que ofereça subsídios às 

instituições para selecionar e analisar os indicadores de desempenho que avaliem o nível de 

cumprimento das diretrizes de segurança da informação por parte dos indivíduos pertencentes 

à organização, facilitando a tarefa do gestor de TI de avaliar as condições desse cumprimento, 

possibilitando-o adotar medidas a fim de proporcionar uma elevação da conscientização em 

segurança, mostrando continuamente a conformidade com as normas da organização.  

1.3.2 – Específicos

    Apresentar as boas práticas e modelos largamente utilizados no tocante a aspectos 

motivacionais, de treinamento, e conscientização relativos à segurança da informação no 

ambiente organizacional.
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Relacionar possíveis indicadores de desempenho de segurança, identificando sua relação 

de impacto e/ou reflexo do conhecimento, atitude e comportamento do funcionário da 

organização.  Para tal serão utilizados os indicados em pesquisas que os identifiquem como os 

mais relevantes e que se mostrem mais eficazes no mercado, que auxiliem efetivamente na 

avaliação qualitativa de conformidade do comportamento do usuário.

Demonstrar a obtenção dos dados que compõem os indicadores, e o correspondente 

cálculo, estabelecendo escalas de valores para a análise de performance dos mesmos 

individualmente, facilitando o monitoramento destes.

Criar uma matriz para avaliar qualitativamente e quantitativamente todos os indicadores, 

permitindo a visualização do nível de conformidade do comportamento humano diante da 

segurança na organização. 

Elaborar em planilha eletrônica a representação do modelo, a fim de facilitar o 

entendimento da dinâmica do modelo, assim como auxiliar futuramente o trabalho do Auditor 

Líder na depuração dos dados e avaliação conjunta dos indicadores.

1.4 - Limitações

Este trabalho tem como foco avaliar o aspecto humano no aspecto da Segurança da 

Informação.  Todavia não se buscou o aprofundamento em questões como cultura, atitude e 

comportamento do indivíduo no ambiente organizacional, apenas o suficiente para a 

elaboração do modelo numa tentativa de estabelecer sua relação com os indicadores de 

desempenho de segurança selecionados.  

1.5 - Método de pesquisa

Pesquisa descritiva e comparativa, usando documentos tais como o Building an Information 

Technology Security Awareness and Training Program, elaborado pelo NIST (National 

Institute of Standards and Technology), que trata de ações tais como elaborar treinamento, 

programas de conscientização. Utilizou-se também o ISO/IEC 27001, padrão internacional 

para gestão de segurança de informações , no tocante ao aspecto de treinamento e punição aos 

usuários. Foram também utilizadas pesquisas de órgãos internacionais e artigos e textos 

produzidos por alguns autores acerca do assunto.

1.6 - Organização do trabalho
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O presente documento encontra-se organizado em 4 capítulos, descritos a seguir.

O Capítulo 1 apresenta a introdução, objetivos, justificativas e limitações da pesquisa, sua 

contextualização, metodologia adotada.

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica e revisão da literatura, explorando conceitos 

ligados ao tema, aspectos culturais, apresentação de padrões reconhecidos, discutindo 

pesquisas pertinentes, escolhendo os indicadores para o modelo.

O Capítulo 3 apresenta uma proposta de modelo para avaliação de indicadores de desempenho 

para a segurança da informação.

O Capítulo 4 apresenta as conclusões finais e sugestões para futuros trabalhos.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DE LITERATURA

Esse capítulo objetiva a compreensão teórica de conceitos básicos sobre segurança e 

considerações acerca da relação do usuário com a tecnologia da informação no ambiente 

empresarial e apresenta-se os padrões mundialmente reconhecidos.  Faz-se necessária essa 

análise, a fim de possibilitar o perfeito entendimento dos conceitos básicos que permeiam o 

tema e suas nuances tecnológicas e humanísticas.

2.1 – Segurança da Informação

Conforme a ISO 27001, padrão mundial em segurança da informação, editado pela ISO 

(International Organization for Standardization) e a IEC (International Electrotechnical 

Commission), descreve o termo Informação, como um ativo que, como os demais 

pertencentes à organização, tem importância fundamental para os negócios.  Como também 

Sêmola (2003), afirmando que a informação representa a inteligência competitiva dos 

negócios e é reconhecida como ativo crítico para a continuidade operacional e saúde da 

empresa. 

Há a abordagem não muito diferente em Brasiliano (2002), destacando que a informação 

historicamente sempre teve seu valor ressaltado, considerando entretanto, que hoje o 

conhecimento é tratado como o novo patamar da competitividade empresarial, deixa claro que 

a informação é preponderante na tomada de decisão e realização de investimentos tanto no 

setor privado quanto no governamental.

Enfim, demonstra-se a necessidade da informação ser adequadamente protegida, pois reside 

na informação grande parte do diferencial das empresas, que pretendem destacar-se no 

mercado e manter a sua competitividade.

O surgimento de novas tecnologias e formas de trabalho, como o comércio eletrônico, as 

redes virtuais privadas – VPN, os dispositivos móveis e memórias portáteis que estão 

popularizando-se a grande velocidade, fazem as empresas intensificaram ainda mais as 

preocupações no aspecto de segurança, uma vez que se tornaram vulneráveis a um número 

maior de ameaças.
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As redes de computadores, e a Internet mudaram as formas como se usam sistemas de 

informação. As possibilidades e oportunidades de utilização são muito mais amplas que em 

sistemas fechados, restritos a uma única rede de informações intra-organizacional.

Nesse cenário a segurança é a base para dar às empresas a possibilidade e a liberdade 

necessária para a criação de novas oportunidades de negócio. Evidencia-se que os negócios 

estão cada vez mais dependentes das tecnologias e estas precisam de tal forma proporcionar 

confidencialidade, integridade e disponibilidade, princípios básicos para garantir a segurança 

da informação.    Tanto que segundo a ISO 27001, para considerar que uma informação esteja 

segura é pré-requisito indispensável garantir sua confidencialidade, integridade e 

disponibilidade.     

Conforme ainda este padrão, a segurança das informações é alcançada através da 

implementação de um conjunto adequado de controles, entre eles é mencionada a política de 

segurança, buscando assegurar que os objetivos de segurança específicos da organização 

sejam alcançados.

Assim, conceitos fundamentais descritos na ISO 27001, como confidencialidade, 

característica pela qual as informações devem ser acessíveis apenas pelos indivíduos que 

detém tal autorização; integridade, que trata da garantia da exatidão da informação que foi 

armazenada possa ser recuperada, e proteção da informação contra modificação por indivíduo 

não autorizado pelo proprietário desta; e disponibilidade, que consiste na manutenção 

permanente de acesso da informação para os indivíduos autorizados no momento que se faça 

necessário, são bastante difundidos no âmbito da tecnologia da informação, e constam dos 

programas de treinamento de segurança dentro das organizações.

Ainda segundo Laureano & Morais (2005), a segurança visa também “aumentar a 

produtividade dos usuários através de um ambiente mais organizado, proporcionando maior 

controle sobre os recursos de tecnologia da informação”.

2.2 – Política de Segurança da Informação

Como um documento formal, a Política de Segurança, que comunica as diretrizes quanto ao 

tratamento dos ativos digitais, com o apoio dos diretores ou executivos da organização, tem 

como principal propósito informar aos usuários, equipe e gerentes, as suas obrigações para a 
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proteção da tecnologia e do acesso à informação, especificando os mecanismos através dos 

quais estes requisitos podem ser alcançados.

Sendo a política de segurança um instrumento norteador da segurança da informação 

na organização, tal como um processo, deve ser monitorada e quando necessário alterada de 

forma contínua, como num ciclo virtuoso.  Tanto que na ISO 27001 é especificado que deve-

se definir um responsável pela manutenção e revisão continua da política.  Isto, frente a 

quaisquer mudanças que afetem a base de avaliação de riscos, sobre a qual ela foi concebida. 

Como também para atender mudanças, não exclusivamente tecnológicas, nos ambientes de 

negócio.

Essas considerações são ratificadas pela pesquisa da PricewaterhouseCoopers em 2006, a 

pesquisa “The Global State of Information Security”, que questionou cerca de 7,8 mil 

presidentes, diretores financeiros, de tecnologia e de segurança da informação em 50 países ao 

redor do mundo, 323 deles no Brasil.  Entre outras conclusões que a pesquisa chegou, seria 

exatamente o conflito existente entre aquilo que as companhias vêm fazendo para aprimorar 

sua segurança e o que, de fato, elas esperam dessas ações. As empresas continuam investindo 

em tecnologias e aprimorando o desenvolvimento de políticas de segurança, mas não 

conseguem estabelecer métricas para assegurar que essas políticas sejam cumpridas, nem 

garantir a segurança dos dados nos diferentes níveis.

2.3 - O Elo Mais Fraco

Em Fontes (2000), é apresentada uma justificativa para a pouca importância da segurança da 

informação pelas pessoas no ambiente empresarial, e citadas como causas para tal:  falta de 

conscientização dos funcionários; falsa crença da informação protegida, por padrão a salvo de 

ameaças; falsa crença na honestidade de todos os usuários; dispêndio de recursos; a 

onipotência da equipe de TI (Tecnologia da Informação), encarregada do suporte; a falsa 

crença de que um incidente nunca ocorrerá; e a falsa crença de que a preocupação com a 

segurança da informação deva existir apenas em grandes empresas.   Destacou ainda que se 

tem constatado em pesquisas que a maioria dos ataques ao ambiente computacional das 

empresas foi realizada por usuários válidos desse ambiente e por ex-funcionários.

Laureano & Morais (2005), integram o grupo de estudiosos que consideram que o maior 

obstáculo ao processo de segurança é o próprio indivíduo.  Destacando-se a necessidade do 
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planejamento estratégico da informação, e da avaliação do valor da informação. Segundo eles, 

a melhor forma de garantir a segurança da informação estratégica é atuar junto às pessoas que 

de alguma forma manipulam a informação, com programas de conscientização, treinamento e 

utilizando termos de confidencialidade. Estes termos permitem responsabilizar juridicamente 

as pessoas que de alguma forma causarem um dano financeiro à empresa por vazamento de 

informação. Aponta-se ainda a importância da adoção das regulamentações do mercado em 

que atuam, como o Novo Código Civil Brasileiro, Sarbanes-Oxley, normas ABNT e ISO, 

entre outras.  Por fim, Laureano & Morais (2005), sinalizam que a adoção das políticas de 

segurança da informação proporciona a transparência e fornece credibilidade à empresa 

perante a sociedade.

Com todo esse cenário, torna-se tarefa simplória justificar que na ISO 27001 sejam dedicadas 

seções a segurança relacionada ao pessoal, contendo itens como seleção e política de pessoal; 

incluindo seleção e treinamento; fomentando um comportamento que proteja as informações 

que estejam sob sua responsabilidade; preocupação com segregação de tarefas; e ainda sobre 

processo disciplinar.

O NIST órgão do governo federal dos Estados Unidos mencionado anteriormente, em 

sua publicação NIST 800-50, afirma que não é possível ter um programa de segurança em TI, 

sem dedicar-se a atenção devida, ao treinamento dos usuários nas técnicas, procedimentos e 

políticas, como também nos vários controles operacionais, técnicos e gerenciais necessários e 

disponíveis para prover segurança aos ativos digitais.  

Apresentando-se em formato de modelo para ser usado como balizador de um 

programa de treinamento e conscientização de segurança da informação, o NIST 800-50 é 

dividido em: Projeto, Desenvolvimento do Material, Implementação e Pós-implementação.  

Oferece vasto material com sugestões de campanhas para promover a segurança. Nele 

também é discutido como gerenciá-lo de forma centralizada, parcialmente descentraliza e 

inteiramente descentralizada.

Uma das coisas que fica clara neste documento é que não se pode subestimar à medida 

que se desenvolve essas políticas, a importância da comunicação.  Isso se aplica 

principalmente às métricas de segurança da informação.  Precisa-se manter uma comunicação 

de alto nível entre a gerência e os funcionários com relação a situação do programa, 

informando a todos continuamente sobre o sucesso e os empecilhos. 
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Já Yngstorm & Bjork (1999) apresentam dois diferentes pontos de vista dos quais uma 

mesma avaliação pode ser percebida individualmente e organizacionalmente.  Todavia a 

necessidade de medir o efeito do treinamento é latente, identificando possíveis técnicas e 

problemas relacionados com este na prática.   

Em Yngstorm & Bjork (1999) destaca-se também que o grande foco de preocupação 

em treinamento de segurança da informação tem sido os especialistas em segurança, apenas 

recentemente identificando-se uma mudança clara quanto a abrangência do público alvo de 

programas de treinamento e conscientização, inserindo-se os demais indivíduos nesse 

contexto.

2.4 – Fontes de Indicadores

O NIST em sua publicação NIST 800-55, que trata de métricas para segurança, 

descreve alguns exemplos de métricas para segurança da informação.  Tendo como objetivo 

orientar a organização através do uso de métricas, identificar a adequação de procedimentos, 

políticas e controles relacionados a segurança.

É possível usá-lo a fim de elencar as métricas razoáveis para servirem como indicadores de 

desempenho no cumprimento das políticas de segurança, passíveis de algumas modificações.

É possível que se encontre em práticas de governança em TI como o COBIT, entre outros 

trabalhos, subsídios que contribuam na busca por métricas que viabilizem um modelo para 

avaliar o cumprimento da política ou programa de segurança da informação de um 

determinado ambiente empresarial.

No seu Modelo baseado em Papéis e Performance, chamado de NIST 800-16, Information 

Technology Security Training Requirements, há uma abordagem que considera os programas 

de conscientização nas organizações, como pré-requisito para o treinamento em segurança da 

informação, e entende que o treinamento contínuo é a chave do sucesso no cumprimento de 

programas ou políticas de segurança da informação. 

Há uma indicação clara de que o estágio de conscientização de segurança é necessário a todos 

os empregados, inclusive funcionários de terceiros que de alguma forma estejam envolvidos 

com sistemas de tecnologia da informação da organização.  
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Outro conceito é de “alfabetização em segurança da tecnologia da informação” que consiste 

no aprendizado de termos e conceitos genéricos, propiciando a passagem do estágio de 

“conscientização” para o de “treinamento”.  Depois da alfabetização, passa-se ao treinamento 

focando nos perfis, conhecimentos, habilidades especificas, papeis e responsabilidades 

referentes aos sistemas da empresa.

Conforme o modelo, há então diferenças como a conscientização que é tratada não como 

treinamento, mas tendo como objetivo nesse nível, simplesmente focar a atenção dos 

indivíduos na segurança, buscando nas apresentações que haja um reconhecimento por parte 

deles quanto a importância dos assuntos relativos a segurança e sua concordância e 

cooperação.  O treinamento é descrito como o esforço contínuo para produzir habilidades e 

competências necessárias e relevantes para a segurança através da especificidade da função de 

cada empregado.   E a educação integrando os indivíduos de habilidades e competências de 

várias especialidades num conhecimento comum a todos, somando-se o estudo de conceitos, 

padrões e princípios (técnicos e sociais), buscando produzir especialistas em segurança e 

profissionais capazes de visão e resposta pró-ativa.  

A Tabela 2.1 a seguir identifica a diferenciação dos 3 níveis elencados:

Tabela 2.1 – Framework Comparativo 

Conscientização Treinamento Educação

Atributo O que Como Porque

Nível Informação Conhecimento Percepção

Objetivo de Aprendizado Reconhecimento e 

retenção

Habilidade Entendimento

Exemplo de Método de 

Ensino

Mídia (vídeos, jornais, 

posters)

Prática (leitura e/ou 

demonstração, estudo de 

caso, prática)

Instrução teórica 

(seminários e discussões, 

leitura e estudo, pesquisa)

Teste de Avaliação Questões de múltiplas 

escolha (identificação do 

aprendizado)

Solução de problemas, 

reconhecimento e 

resolução. (aplicação do 

aprendizado)

Experimentação 

(Interpretação do 

aprendizado)

Estrutura de Tempo Curto prazo Intermediário Longo prazo

Fonte:Ttraduzido do original  do NIST 800-16

2.5 – Aspecto Cultural na Segurança da Informação
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Conforme as políticas de segurança vem se desenvolvendo, a necessidade de uma 

mudança cultural torna-se um componente essencial dentro da organização, de modo que a 

segurança passa a ser considerada parte essencial nos procedimentos de negócios. Essa 

mudança cultural exige, em primeiro lugar, uma continuidade dos processos para ajudar a 

sustentar as melhores práticas com o tempo.

Aytes & Connolly (2003) apresentam um modelo de comportamento de usuário que enfatiza 

os fatores relativos a percepção do usuário quanto ao risco e a escolha baseada nesta 

percepção. Neste modelo, as origens da informação, como por exemplo, treinamento, mídia, 

colegas, políticas, etc, proporcionam formação ao conhecimento do usuário sobre as ameaças 

e vulnerabilidades, contramedidas de segurança, conseqüências dos próprios atos e dos outros, 

etc.

Esta informação independente do meio utilizado deve ser entendida como relevante pelo 

usuário. As percepções dos usuários quanto a disponibilidade e usabilidade das práticas 

seguras, possibilidade de conseqüências negativas, importância dessas conseqüências, 

representam um importante fator no processo de escolha do comportamento adotado pelo 

indivíduo.  

Em verdade, os estudiosos estabelecem uma relação direta entre o programa de treinamento e 

conscientização e o cumprimento da política de segurança, podendo aquele ser analisado pela 

ótica da cultura organizacional, deixando uma clara indicação de que o caminho a ser 

percorrido por este trabalho passa pela avaliação do impacto ou reflexo do conhecimento 

junto aos indicadores escolhidos.

2.6.1 – Cultura Organizacional

A cultura organizacional em Schein (1991) é definida como um modelo de pressupostos 

básicos sintetizado por um  grupo no processo de aprendizagem para lidar com os problemas 

de adaptação e integração. Uma vez que os pressupostos básicos tenham funcionado bem o 

suficiente para serem considerados validos, são ensinados aos demais membros como a 

maneira correta para se perceber, se pensar e sentir-se em relação àqueles problemas.

É importante comentar que Carvalho & Tonet (1994) estabelecem que os elementos que 

condicionam e direcionam o desempenho das pessoas, conseqüentemente tendo efeito sobre 

as organizações, devem ser lembrados na produção dos programas de treinamento e 

conscientização.
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Os elementos elencados em Carvalho & Tonet (1994) são os seguintes: 

-Valores que consistem em tudo que a empresa deseja preservar, realizar, e manter a imagem 

e o nível de sucesso desejado;

-Crenças, sentidas através do comportamento das pessoas, ligadas à busca por eficiência; 

-Ritos que são as formas como são praticadas e perseguidas as crenças;

-Tabus que consistem nas proibições impostas aos indivíduos da organização as orientações e 

fatos tidos como inquestionáveis;

-Mitos relativos a cultura existente;

-Normas que podem ser aceitas ou não pelo grupo, dependendo de quanto coerentes são em 

relação às expectativas e aspirações desse grupo;

-Comunicação formal permeada de ofícios e memorandos;

-Comunicação informal não sujeita a normatização e controles, baseada em relações de ajuda , 

simpatia,etc.

É perfeitamente plausível raciocinar que tratados esses aspectos no programa de treinamento e 

conscientização, torna-se a construção de um programa de conscientização eficiente na busca 

pelo cumprimento da Política de Segurança, aceitável pela maioria dos indivíduos da 

organização, tornando-se naturalmente uma ferramenta geradora de índices de desempenho de 

efetividade garantidos.

2.6.2 – Atitude e Comportamento

Além da importância do programa de treinamento e organização, é oportuno discutir a atitude 

e o comportamento antes de prosseguir com o estudo. 

Rodrigues (1971) afirma que a atitude é o que os indivíduos sentem e como eles gostariam de 

se comportar, enquanto que o comportamento é determinado pelo que as pessoas gostariam de 

fazer, e pelo que pensam que devem fazer.

Ou seja, entende-se como atitude a intenção, o pensamento coerente de pensar, sentir e reagir 

em relação a algo ou alguém.  Já o comportamento é a ação, que segundo Avila(1967), 

consiste na mudança, movimento ou a reação de qualquer entidade ou sistema em relação a 

seu ambiente ou situação.

Existe um consenso entre os autores de que a diferença de culturas existentes num grupo de 

indivíduos pertencentes a uma organização têm valores, atitudes e comportamentos cada qual 

diferentes, devem ser considerados  na gestão da segurança da informação. 
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Alinhados com esse pensamento Martins & Eloff(2001) estabelecem uma influência da 

cultura sobre a maneira que as coisas são feitas numa organização e que, portanto, tem relação 

com o comportamento e atitude das pessoas.

2.6.3 – Cultura de Segurança da Informação

Em Schlienger & Teufel (2003) há considerações sobre a chamada "cultura de segurança da 

informação"  como parte da cultura organizacional.  Já Dhillon (1997) define o termo “cultura 

da segurança” como o comportamento numa organização que contribui para a proteção de 

dados, informação e conhecimento.

Ainda de acordo com Schlienger & Teufel (2002), a cultura da segurança da informação 

deveria suportar todas as atividades de maneira que a segurança se tornaria um aspecto natural 

nas atividades diárias de todo o indivíduo da organização.

Martins & Eloff (2002), acreditam que a cultura da segurança da informação é uma 

compreensão do que é e não é aceitável em se tratando de segurança.  Zakaria & Gani (2003) 

estabelece que a cultura da segurança pode conduzir um funcionário a agir como uma 

"barreira humana" na salvaguarda dos ativos de informação organizacionais.

Considerando esses aspectos considerou-se viável para fins da construção do modelo objeto 

dessa dissertação, efetuar uma análise qualitativa utilizando fatores como comportamento, 

atitude e conhecimento.

2.7 – Padrões Reconhecidos

Primeiramente, consultou-se o COBIT - Control Objectives for Information and Related 

Technology, padrão desenvolvido pelo ISACF - The Information Systems Audit and Control 

Foundation  e mantido pelo ITGI - IT Governance Institute,  cuja análise é baseada em 

processos, atividades e tarefas num ambiente estruturado e focalizado no estudo e avaliação 

de fatores críticos de sucesso, objetivos e indicadores de desempenho dos mesmos. 

A sua aplicação pode ser concretizada tendo em vista as seguintes perspectivas:

 Análise da situação atual; 

 Implementação do modelo e das práticas de governança; 

 Auditoria sobre a conformidade e implementação de melhorias. 
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Composto dos seguintes tipos de modelos:

 Modelo de Processos de TI 

 Modelo para Governança de TI

 Modelo de Maturidade de TI

 Modelo de Processos de TI

Todos os 318 Controles, organizados em 34 Processos que são agrupados em 4 domínios, 

aplicáveis aos sistemas e à Tecnologia da Informação, são utilizados para fazer com que TI 

seja orientada aos objetivos do negócio e cumpra seu papel na instituição. Para tanto, as boas 

práticas do COBIT são organizadas em processos, cada qual visando a um Objetivo de 

Controle.

Na Figura 2.1 a seguir, podem ser identificados os 4 domínios mencionados (Planejamento & 

Organização, Aquisição & Implementação, Entrega & Suporte, e Monitoramento), que 

integram um ciclo de vida continuo no sistema de gestão de TI. Para cada domínio, os 

processos podem ser identificados nos quadros de cor cinza respectivos.
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Figura 2.1 – Cobit  Framework

Extraida do COBIT - Control Objectives for Information and Related Technology

Os processos são constituídos por alguns princípios (Qualidade, Confiança e Segurança), cuja 

representação no modelo acima corresponde aos 7 Critérios de Informação: Eficiência, 

Eficácia,  Confidencialidade,  Integridade, Disponibilidade, Conformidade e Confiabilidade.

Apesar do COBIT não ter uma seção dedicada a conscientização e treinamento em segurança 

da informação, há referências especificas nas seções a seguir relativas a segurança:

PO6 Comunicar objetivos da gestão e direção.

PO7 Gerenciar recursos humanos.

DS5 Garantir segurança de sistemas.
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DS7 Educação e treinamento aos usuários.

Embora não faça recomendações por indicadores, o COBIT propõe uma série de modelos de 

maturidade que uma organização pode adotar em beneficio de uma análise daqueles.

O modelo de maturidade para treinamento, processo DS7 especifica os seguintes requisitos 

para cada um dos 5 níveis de maturidade conforme Tabela 2.2 a seguir:

Tabela 2.2 – Modelo de Maturidade

Nível Definição Requisito

0 Não-existente Há uma completa ausência de programa de treinamento e educação.

1 Inicial Os empregados têm identificado e participado dos treinamentos. Alguns 

desses cursos tem abordado conduta ética, conscientização de segurança 

de segurança de sistema e boas práticas de segurança.

2 Repetitivo, mas intuitivo Aulas e treinamento informais são usuais. Algumas tratando de conduta 

ética e conscientização e boas praticas de segurança de sistema.

3 Processo Definido Aulas formais são dadas aos empregados de conduta ética e segurança 

de sistema. A maioria dos treinamentos e processos de educação são 

monitorados.

4 Gerenciado e Mensurado Todos os empregados recebem treinamento de conscientização de 

conduta ética e segurança de sistema. Todos os empregados recebem o 

nível apropriado de treinamento em proteção contra danos de falhas que 

afetem a disponibilidade, confidencialidade, e integridade. 

Gerenciamento de conformidade.

5 Otimizado Orçamentos, recursos, facilidades e instrutores adequados são 

oferecidos para os programas de treinamento e educação. Há uma 

atitude positiva relacionada a conduta ética e princípios de segurança de 

sistema.

Fonte:Extraida do COBIT - Control Objectives for Information and Related Technology

O próprio ITGI, elaborou alguns modelos de boas práticas para avaliar a segurança no 

ambiente empresarial, divido por publico alvo: usuários, indicando o que fazer, e o que não 

fazer;  gerentes, orientando o que deve ser avaliado; executivos e diretores, elencando 

questões que devem respondidas auxiliando a identificar se está-se trilhando o caminho certo 

quanto ao tratamento da segurança.

2.8 Outros Padrões
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A Tabela 2.2 que segue apresenta uma lista de alguns dos referenciais internacionais, que 

assim como o COBIT se prestam a gestão de TI, bem como algumas das principais 

características associadas.

Tabela 2.2 – Comparação entre os Padrões

Título Objetivo Publico Alvo Entidade
CobiT Objetivos de Controle 

de Governança de TI 
(uso diário) 

Diretores, Gestores de 
TI, Usuários e 
Auditores 

IT Governance Institute 

ITIL Abordagem para 
Fornecedores de 
Serviços de Gestão de 
TI 

Pessoas Responsáveis 
por Serviços de Gestão 
de TI 

British Office of 
Government Commerce 
(OCG) UK. 

ISSO/IEC 27001 Orientações para 
Implementação da 
Segurança da 
Informação 

Pessoas Responsáveis 
pela Segurança da 
Informação 

International Organizational 
for Standardization and 
International 
Electrotechnical Comission 
Joint Technical Committee 
(ISO/IEC JTC 1), 
Switzerland 

COSO Gestão e Controle do 
Risco das Organizações 

CIO, CEO, CFO, 
CXOs, Utilizadores e 
Auditores Internos 

Committee of Sponsoring 
Organizations of the 
Tradeway Comission 
(COSO), USA 

Dentre os padrões comparados acima, concluímos após analisá-los brevemente quanto a 

aplicabilidade neste trabalho, que o ITIL – é forte em processos de TI, mas limitado em 

segurança e não fornece elementos para identificar possíveis métricas; o COBIT é forte em 

controles de TI e métricas de TI, mas não diz como implementa-los, apresentando-se pouco 

explorado no aspecto da segurança; já o COSO é forte em controle de fluxo de processos para 

atender a controles de TI (integrados as  tomadas de decisão), mas não identifica ou 

exemplifica métricas possíveis para avaliação de desempenho; a ISO 27001 é forte em 

controles de segurança, mas também não possui aspectos que facilitem o objetivo deste 

trabalho.

2.9 – Desenvolvendo Indicadores Efetivos

A eficácia de um programa de treinamento e conscientização e sua capacidade de melhorar a 

segurança da informação na organização necessita ser medida.   Como visto no decorrer deste 

trabalho a necessidade da conscientização da segurança, e do papel do indivíduo junto à esta,  

é inequívoca.  
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Todavia as organizações aparentemente não têm se esforçado em quantificar o valor dos seus 

programas de conscientização. A avaliação do programa é essencial para se perceber a 

eficácia da política de segurança.  Vale lembrar que as métricas de avaliação não podem ser 

aplicadas igualmente a todos os grupos com necessidades e situações notadamente 

diferenciados.  

Robinson (2002) concluiu que apenas 40% dos entrevistados afirmaram que suas práticas de 

medição de segurança de TI eram eficazes. Esta ausência de eficácia, segundo o relatório, 

deve-se em parte porque métricas podem ser facilmente mal interpretadas. Ainda segundo 

Robinson (2002), programas de métricas podem também ter efeitos negativos, podendo ser 

utilizadas de forma abusiva, como exemplo é relatada a coleta de grande número de 

informações enquanto nem todas são utilizadas, prejudicando a credibilidade do programa. O 

uso de dados para propósitos outros que não sejam os estabelecidos para a avaliação em 

questão,  é um uso abusivo das métricas percebendo-se que estas podem criar mais danos do 

que auxiliar.

Outro viés de um programa de métricas é especialmente para aqueles que tem prêmios por 

objetivos alcançados, podendo resultar em falsas respostas.  Na prática o indivíduo é tentado a 

conquistar a pontuação necessária, mesmo que para isso forneça dados incorretos, apenas para 

garantir a obtenção do prêmio.

Conforme mencionado no NIST 800-55, o que deve ser considerado “durante o 

desenvolvimento e implementação de um programa de métricas em segurança”, deve-se 

considerar que:

 Métricas devem produzir informações quantificáveis.

 Deve haver disponibilidade imediata dos dados de produzirão as métricas.

 Apenas processos repetitivos devem ser medidos.

 Métricas devem ser úteis para monitorar o desempenho e direcionar recursos.

Nele, há a preocupação de que as métricas sejam desenvolvidas para identificar as causas de 

baixa performance e consequentemente fornecer indicativos de onde promover ações 

corretivas.  Para tanto delimita os tipos de métricas que podem ser desenvolvidas e coletadas, 

necessárias à realização desse propósito em três:
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 Para medir implementação de políticas de segurança.

 De eficiência e eficácia para medir resultados de entrega de serviços.

 Métricas de impacto para medir o impacto de eventos de segurança na missão do 

negócio.

No item A .13 é exemplificado como deve ser tratado o aspecto do treinamento, 

conscientização e educação, conforme mostrado na Tabela 2.3.  Podendo servir de matriz para 

entendimento e definição de indicadores úteis para organizações de qualquer porte ou 

segmento.

Tabela 2.3 –Educação,Treinamento e Conscientização em Segurança

Elemento Crítico Os empregados tem recebido treinamento adequado para satisfazer suas 

responsabilidades de segurança?

Pergunta Subordinada São documentados e monitorados o treinamento do empregado e 

desenvolvimento profissional?

Métrica Percentual de empregados com responsabilidades de segurança que tem 

recebido treinamento especializado.

Proposta Avaliar o nível de conhecimento entre os indivíduos com papéis 

definidos na segurança e as responsabilidades para sistemas específicos 

dentro da organização. 

Evidência da Implementação -São definidas responsabilidades de segurança significativas, com 

critérios de qualificação, e documentados? (Sim/Não)

-São mantidos registros de quais empregados tem responsabilidades de 

segurança especificas? (Sim/Não)

-Quantos empregados tem responsabilidades de segurança especificas? 

-São atualizados e mantidos os registros de treinamento que cada 

empregado recebeu? (Sim/Não)

-Planos de treinamento estabelecem que o treinamento especializado é 

necessário? (Sim/Não)

- Quantos daqueles com responsabilidades de segurança significativas 

receberam o treinamento exigido no plano de treinamento? 

-Se o pessoal não recebeu treinamento, estabeleça as razões entre: 



Catpítulo 2 Fundamentação Teórica e Revisão de Literatura

25

Orçamento Insuficiente, Tempo Insuficiente, Indisponibilidade de 

Cursos, Empregado não registrado, Outros(especificar).

Frequência Anualmente (no mínimo)

Formula Numero de empregados com responsabilidades de segurança 

significativas que receberam o treinamento exigido / Numero de 

empregados com responsabilidades de segurança significativas

Origem do Dado Registros de treinamento de empregados; certificados de conclusão de 

curso.

Indicadores O objetivo para essa métrica é de 100%. Se não for dada aos indivíduos 

da empresa, o treinamento de segurança adequado, uma organização não 

estará equipada para combater as últimas ameaças e vulnerabilidades. 

As opções para controle de segurança e ferramentas são modificadas e 

evoluem rapidamente. Treinamento contínuo reforça a disponibilidade 

da segurança da informação necessária.

Esta métrica pode ser relacionada com o numero de incidentes de 

segurança e o número de vulnerabilidades corrigidas para determinar se 

um incremento no numero de pessoas da equipe que receberam

treinamento de segurança está relacionada, conduz a uma redução em 

certos tipos incidentes e vulnerabilidades.

Fonte:Retirado do NIST 800-55 Apêndice A-13 (p A .44)

2.10 -  Selecionando os Indicadores 

Na afirmação “boas métricas devem ser baseadas em análises e não em contagem”, Robinson 

(2002) traduz o que deveria ser a maior preocupação dos auditores e gestores da organização, 

que estabelecem os indicadores e os aferem continuamente, produzindo relatórios de 

conformidade coerentes.

Em Pucrs (2005), afirma-se que nem sempre um indicador é um valor numérico, existindo 

algumas situações que existem indicadores qualitativos, estes representando de outra forma a 

realidade. Ressalta ainda que a grande maioria dos indicadores assumem um caráter 

quantitativo, mesmo que referindo-se a aspectos qualitativos da realidade.

Conforme em Rua (2005) a viabilidade de um indicador depende deste possuir as seguintes 

características:

 Adaptabilidade – Propriedade de se adaptar às mudanças do ambiente. 
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 Representatividade – O indicador deve ser fidedigno e abrangente apenas o necessário, 

sem reter dados desnecessários, segundo o objetivo definido.

 Simplicidade – Necessidade de ser facilmente compreendido (inclusive nomes e 

expressões técnicas) pelos executores e os que receberão seus resultados.

 Rastreabilidade – Facilidade em obtê-los, registrá-los e mantê-los atualizados.

 Disponibilidade – Facilidade na coleta dos mesmos.

 Economia – O esforço na obtenção não deve ser maior que os benefícios da utilização 

destes. O tempo gasto em obtê-los não pode ser elevado.

 Praticidade – Sua utilização é realmente útil na prática.

 Estabilidade - Garantia de que é gerado em rotinas de processo e permanece ao longo 

do tempo, permitindo a formação de série histórica.

O estudo da ENISA, anteriormente mencionado, consolidou entre os questionários 

respondidos, os assuntos mais relevantes segundo os gestores de TI das organizações 

pesquisadas, que seriam obrigatórios em seus programas de treinamentos e de 

conscientização:

 Correio eletrônico 

 Segurança física/acesso aos edifícios

 Política de Senhas

 Segurança na Internet

 Responsabilidade pela segurança da informação

 Vírus

 Licenças de software e direitos autorais

 Comunicação de incidentes de segurança

 Atualizações de segurança e aplicação de correções

 Dispositivos Móveis

 Segurança fora do escritório

 Utilização pessoal do equipamento da empresa

 Phishing 

 Política da “mesa limpa”

 Programas de mensagens instantâneas
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O trabalho da ENISA conseguiu reunir ainda em quatro categorias principais a avaliação da 

conscientização em segurança na organização, sendo elas:

-Melhoria do Processo 

Objetiva o desenvolvimento, disseminação e implantação das orientações da política de 

segurança, como também ao treinamento de conscientização. 

Essa avaliação passa pela avaliação dos  seguintes aspectos:

1. Se foi desenvolvido uma política de segurança para a organização como um todo, legível e 

concisa.

2. Se a política de segurança está inteiramente aprovada pelos mais altos níveis da 

organização.

3. O percentual dos empregados que sabem da existência da política de segurança e a leram.

4. O percentual dos empregados que demonstraram através de testes automatizados e outros 

processos que entenderam a política de segurança.

5. O percentual dos empregados conhece o procedimento em incidentes, e a quem chamar.

6. A média de tempo em avisar a empresa como um todo sobre a descoberta de nova ameaça.

7. Da existência de qualquer treinamento de conscientização.

8. O percentual dos funcionários que assistiram ao  treinamento.

9. A média de tempo decorrido desde do último treinamento que o funcionário passou.

10. Evolução das não-conformidades com a política de segurança.

11. Existência de Auditoria de segurança interna e externa.

12. Melhoria na conformidade com a política de segurança mostrada pela Auditoria.

-Resistência a Ataque
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Em linhas gerais, trata do reconhecimento de um evento relacionado a segurança e resistência 

ao ataque.

Sua  avaliação considera os seguintes aspectos abaixo:

1.O  percentual de indivíduos questionados sentiram-se envolvidos ao cenário escolhido. 

2.O percentual de indivíduos questionados reconhecem um evento de segurança quando 

testados.

3.O percentual de usuários falharam no teste de revelar sua senha.

4. O percentual de usuários que ativaram um teste de vírus.

-Eficiência e eficácia

Nessa categoria analisa-se a eficiência e eficácia frente aos incidentes de segurança.

Para avaliar esse aspecto é necessário responder as seguintes perguntas:

1.O percentual de incidentes de segurança vivenciada na organização que teve como maior 

parcela de culpa o comportamento humano.

2. O percentual de inatividade foi devido a esses incidentes de segurança.

-Proteções Internas.

Tem como foco identificar o quanto encontra-se protegida a organização contra ameaças em 

potencial.

Para avaliar esse aspecto é necessário realizar o seguinte levantamento:

1.O percentual de software, parceiros e fornecedores foram reavaliados no aspecto de 

segurança(incluindo a conscientização desta).

2.O percentual de dados críticos estão fortemente protegidos, incluindo conscientização para 

gerentes, administradores, etc.
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3.O percentual dos dados críticos não estão protegidos de acordo com os padrões de 

segurança da organização.

4.O percentual de indivíduos que tiveram instalados spywares em suas estações.

5.O percentual de indivíduos que instalaram quaisquer softwares piratas.

A avaliação do nível de conscientização dos indivíduos, foi abordado também junto às 

organizações pesquisadas, apontando para vários aspectos  observados.  Porém listou-se 

apenas os que possibilitem avaliar as mudanças efetivas no comportamento dos indivíduos 

que resultem dos programas de treinamento e conscientização.   Assim, indicadores como o 

número de visitantes do site na intranet, não são considerados pela maioria como eficazes na 

avaliação, motivando a decisão neste trabalho de suprimi-lo na sugestão do modelo.

Em ENISA (2007) foi descoberto que os resultados das auditorias realizadas na organização 

são utilizados por 66% dos entrevistados em suas análises de conscientização sobre 

segurança.  E ainda o número de incidentes de segurança devido ao comportamento humano 

foi de 58% e que o número de funcionários que concluíram com êxito os cursos de formação 

para a sensibilização com 36 % e reações qualitativas do pessoal com 28%, confirmando as 

expectativas inicias acerca da importância e do direcionamento desse trabalho.

Na análise de Johnny Mathisen em sua tese denominada Medição da Conscientização da 

Segurança da Informação, na Universidade de Estocolmo – Noruega, sobre o paper escrito por 

Louise Yngstorm e Frederik Bjork, mencionado anteriormente, considera que existe a 

necessidade de avaliações pedagógicas regulares do indivíduo, quanto a questões abordadas 

nos treinamentos que participaram. De maneira que  sejam solicitados a responder 

questionários ao final dos treinamentos.  Ou ainda elaborar questionários sobre suas atitudes e 

conscientização para serem respondidos antes e depois dos treinamentos.

Um problema comentado por Mathisen, é acerca das medições, pois pode haver diferenças 

entre  o que os empregados dizem e o que eles fazem.  É possível que eles não queiram dizer a 

verdade sobre suas atitudes, ou não queiram demonstrar o seu nível real de conscientização 

frente aos requisitos de  segurança definidos pela organização. Assim, a preocupação deve 

estar focada não no que o empregado sabe, mas no que ele faz com o conhecimento que tem.
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Outro ponto levantado é a dificuldade de atribuição de valores a questões de conscientização, 

e a interpretação destes.   Mesmo havendo uma clara necessidade de avaliação, conforme 

Mathisen, acerca do efeito que o treinamento tem, principalmente sobre a organização, é 

difícil fazê-la.

Todavia há o destaque para uma divisão do programa de treinamento e conscientização de 

segurança, de forma que sejam em um numero pequeno de sessões, e que durante cada sessão 

alguns fatores de psicologia social possam ser aplicados ao programa de conscientização, 

estes não sendo objeto desse presente estudo.

Dos questionários aplicados nessa pesquisa, resultou-se num número reduzido, mas 

expressivo de nove métricas que Mathisen sugere, possam ser usadas para medir 

conscientização e comportamento de diversas formas:

1.Percentual de empregados que terminaram o treinamento em segurança necessário.

2.Numero de relatos de incidentes de segurança.

3.Percentual de empregados que deixaram suas mesas limpas no fim do dia.

4.Percentual de papel contendo informações que no momento de seu descarte é fragmentado.

5.Percentual de trafego ilegal na rede interna.

6.Percentual de senhas de usuário fracas.

7.Número de acessos a sites de assuntos de segurança.

8.Número de solicitações para o departamento de segurança.

9.Satisfação do cliente.

Apesar de não contemplar todas as possíveis métricas, podem servir de exemplo, ajudando na 

identificação de outras similares.

Mathisen ainda apresenta um template modificado a partir do NIST 800-55, que 

originalmente é proposto pelo NIST para auxiliar na identificação e definição de métricas 

úteis, conforme apresentado na Tabela 2.4:
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Tabela 2.4- Template

Identificação da Métrica Um numero único para essa métrica.

Nome Pequeno nome escolhido para ela.

Descrição Descrição da métrica de segurança

Métrica Descrição do que será medido.

Formula Descrição do cálculo (expressão numérica)

Freqüência Qual a frequência de medição indicada.

Indicadores Informação sobre o significado da métrica e sua tendência de performance. 

Indicando o valor ideal a ser atingido.

Custo Indicar como o custo é afetado quando do uso dessa métrica.

Validade Avaliação da possibilidade de não se medir o que realmente está estabelecido na 

proposta da métrica.

Confiabilidade Avaliação da possibilidade de erros acidentais na medição.

Fonte: Traduzido do original ” Measuring Information Security Awareness”(p.32)

Segundo Ogc(2001), definidos os processos, estes devem estar sob controle e, uma vez sob  

controle, estes podem ser repetidos e gerenciados. Desta forma, a partir da definição do grau 

de controle sobre os processos é possível construir  métricas para controlar estes processos.

A saída produzida por um processo deve estar de acordo com as normas operacionais que 

foram derivadas dos objetivos do negócio. Se o produto esta de acordo com as definições das 

normas, o processo pode ser considerado efetivo (porque pode ser repetido, medido e 

gerenciado). 
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3. MODELO PROPOSTO

Baseado nos autores visitados, conceitos e pesquisas anteriormente comentados, indicadores 

mais utilizados contidos nesses textos, chegou-se ao entendimento de criar um modelo que 

possibilite a indicação de indicadores básicos e suas avaliações, objetivando a obtenção no 

nível de cumprimento da política de segurança.   

A Figura 3.1 a seguir se propõe a explicar de forma simples as relações e processos 

envolvidos no modelo.

Os Recursos de Tecnologia da Informação, a Política de Segurança e o Programa de 

Treinamento e Conscientização e suas interdependências, dão um suporte consistente ao 

Modelo, a ausência de domínio sobre estes por parte da empresa impede a utilização deste 

Modelo. 

São oferecidos constantemente subsídios para o processo de coleta de indicadores, que devem 

atender os já mencionados critérios de  Adaptabilidade, Representatividade, Simplicidade, 

Rastreabilidade, Disponibilidade, Economia, Praticidade, Estabilidade.

Na sequência, os indicadores são submetidos aos respectivos cálculo e análise. A partir daí 

determina-se o nível de desempenho alcançado individualmente, possibilitando visualizar 

quaisquer problemas em aspectos importantes quanto à utilização dos Recursos de Tecnologia 

da Informação, cumprimento da Política de Segurança e/ou eficiência do Programa de 

Treinamento  e Conscientização.

Quando da aferição do nível de maturidade, é possível determinar que ações devem ser 

adotadas quanto ao Programa de Treinamento ou à Política de Segurança, servindo a todos os 

interessados da empresa de instrumento para criar uma pauta de discussões de mudanças em 

segurança.
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Figura 3.1 – Representação do Modelo

Fonte:Autor

A Figura 3.2 abaixo demonstra as fases necessárias à execução do modelo proposto, associado 

às respectivas atividades e participantes.
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Figura 3.2 - Fases do Modelo 

Fonte:Autor

Conforme o modelo, na Fase de Estruturação é onde ocorre a identificação dos stakeholders , 

que segundo Freeman (1984) são os grupos ou indivíduos que afetam ou são afetados pela 

realização dos objetivos organizacionais, e portanto faz-se necessário o engajamento deles 

num processo de valor estratégico, como esse.  Sua participação melhora a tomada de 

decisões relativas à segurança da organização, enquanto ajuda a antecipar suas expectativas e 

a responder a estas. Assim como permite manter uma perspectiva ampla e balanceada a 

respeito das questões que afetam o uso de recursos de TI pelos indivíduos da organização. 

Além do apoio dos stakeholders é importante também a participação do Comitê de Segurança 

enquanto grupo que reúne representantes da empresa como um todo, com habilidades técnicas 

e políticas, voltados para discussão de assuntos focados na segurança. Imprescindível também 

a identificação da Política de Segurança, pois é o documento que norteará todo o 

levantamento dos indicadores, oferecendo constantemente subsídios ao modelo, tornando-se 

alvo inclusive de modificações em função do desempenho dos indicadores selecionados. 

Torna-se vital a coordenação desse processo por uma empresa de auditoria, departamento ou 

Auditor Líder para o acompanhamento de toda a execução do modelo.

Na Fase de Modelagem o foco principal é a escolha dos indicadores e a escolha das escalas de 

análise, novamente a participação dos stakeholders, comitê de segurança e  auditoria é 

imprescindível. Essa fase é o coração do planejamento de todo modelo.  A conquista dos 

objetivos depende da escolha de indicadores que reflitam efetivamente o cumprimento das 

diretrizes de segurança da organização.
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A Fase de Avaliação é onde se coleta dados, calcula-se os indicadores, e analisa-se os 

resultados individuais e em conjunto para que se determinem as ações corretivas em busca da 

melhoria de desempenho. Sendo necessária a participação da Auditoria em todas as atividades 

dessa fase, do Comitê na tomada de decisão quanto aos ajustes na Política de Segurança ou no 

Programa de Treinamento e Conscientização, e pessoal técnico como Analistas de Sistemas 

para suportar a extração dos dados para alimentar os indicadores.  

Fase de Estruturação

Para dar início ao uso do modelo é necessário identificar os stakeholders, ou seja os 

indivíduos da organização que, pela natureza da relação com a organização, tenham interesse 

maior na manutenção da segurança da informação, tais como Presidente, Diretores, 

Executivos, Gestores de TI, Auditores de Segurança e Gestores de Recursos Humanos; ou 

utilizando-se do comitê de segurança criado normalmente no planejamento da Política de 

Segurança, envolvendo-os em todas as fases. Identificar se a empresa possui os seguintes pré-

requisitos necessários à avaliação: 

1 – Existência de uma Política de Segurança.

2 – Existência de um departamento ou funcionário que atue em Auditoria de Segurança ou 

contratar terceiros que realizem esse fim periodicamente, tendo como uma das 

responsabilidades o levantamento dos dados que alimentarão esse modelo, mantendo-o 

atualizado, como também fornecendo subsídios às alterações na Política de Segurança e no 

Programa de Treinamento e Conscientização.

A coordenação dessa fase é de responsabilidade direta da empresa de Auditoria, ou do 

Auditor Líder Interno, ou do coordenador do Comitê de Segurança.  Algumas organizações 

em virtude de seu porte, possuem em seus quadros profissionais que auditam a segurança. 

Outras por exigências legais do setor que atuam, se utilizam de empresas de Auditoria 

Externa.   Para fins de implementação e manutenção desse modelo, é suficiente e aceitável o 

uso do Comitê de Segurança, com auxilio de técnicos em segurança constantes de seu quadro 

funcional, para a coordenação das ações que envolvem este modelo, por motivos de 

minimização dos custos da organização.   A vantagem de se usar especialistas externos no 

processo de escolha de indicadores e seus percentuais de avaliação ocorre quando se deseja 
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uma acurácia imediata no inicio do uso do modelo, sem preocupações maiores com custos 

envolvidos, e não se tem indivíduos internos à organização que suportem essa escolha.

 Fase de Modelagem

Nessa fase, utiliza-se das métricas já descritas anteriormente nas pesquisas com o objetivo de 

selecionar os indicadores de desempenho (ID).  Buscou-se selecionar, para efeito de 

demonstração do modelo, os que atendam a maioria das empresas indistintamente do porte ou 

segmento de atuação onde é fortemente indicada sua utilização, e imprescindível sua 

avaliação contínua.  

É irrefutável a importância dos indicadores no ambiente organizacional, enquanto sintetizam 

uma realidade abordada, para fins de tomada de decisão, dando suporte para a interpretação 

do indivíduo que o analise.  Por isso é importante considerar as premissas para que se eleja 

um indicador para esse estudo,  já discutidas em Rua (2005), quando o Auditor Líder optar 

por outros.  

Na prática, nada impede que sejam incluídos novos indicadores ou suprimidos alguns dos que 

foram apresentados neste trabalho, em virtude das características da organização.  Inclusive 

na atividade de aquisição dos dados, e forma de cálculo, pode-se utilizar de artifícios 

estatísticos na obtenção dos valores de alguns, desconsiderados neste trabalho.  Na hipótese 

de não haver interesse na utilização desses indicadores em sua totalidade, há uma 

recomendação do NIST SP800-55, sugerindo que inicialmente, na criação de um  programa 

de métricas a quantidade de indicadores por stakeholder esteja entre 5 e 10, destaca também 

que devam ser estabelecidos o menor numero de indicadores possível no início, e 

gradualmente incrementando-se esse quantitativo.

Na Tabela 3.1 a seguir, é estabelecida a relação dos indicadores com o conhecimento, atitude 

e comportamento (para fins deste trabalho convencionou-se usar as abreviaturas: K-

knowledge – para conhecimento, A – attitude- para atitude, B- behavior- comportamento) dos 

indivíduos no tocante a Política de Segurança da organização. A relação entre o indicador 

com os aspectos mencionados, será analisada na forma de impacto, quando for possível 

identificar o que decorre direta ou indiretamente da variação desse indicador.  Como por 

exemplo, o impacto positivo do Apoio da Alta Diretoria à Política de Segurança (ID1), é 



Catpítulo 3 Modelo Proposto

37

reconhecido de forma unânime pelas pesquisas anteriormente analisadas e utilizado em todos 

os padrões de elaboração de Políticas de Segurança.

Assim, realizar uma avaliação de impacto significa determinar a extensão com que esse 

objetivo de medição pode afetar o estado do conhecimento, atitude ou o comportamento com 

efeitos restritos (podendo ser desprezados nessa análise, a critério do Auditor Líder) ou 

amplos (atribuindo alto grau de importância em sua utilização). Já o reflexo indica que as 

variações no indicador são influenciadas pelas mudanças no conhecimento, atitude ou 

comportamento.  Por exemplo, um programa de treinamento que aborde de forma eficiente a 

necessidade de fragmentação de papel no seu descarte pode influenciar nos valores aferidos 

nesse indicador, na medida em que o aspecto do conhecimento pode aumentar a prática 

consciente dessa atividade.

Não raro um indicador pode ter impacto e reflexo simultaneamente num mesmo aspecto como 

no caso do indicador de Fragmentação de Papel Descartado (ID22), sua aferição pode refletir 

uma abordagem de treinamento eficiente, como também apresentando performance abaixo da 

estabelecida pela empresa como satisfatória, impactar na reformulação do programa de 

treinamento, chegando até mesmo em mudanças nas sanções previstas pela Política de 

Segurança.   

Tabela 3.1 – Identificação dos indicadores quanto ao impacto na avaliação.

No.ID INDICADORES K A B
ID1 Existência de Política de Segurança da Informação atualizada  

ID2 Apoio efetivo e público dos altos dirigentes  
ID3 Conhecimento da Existência da Política pelos Funcionários 

ID4 Leitura da Política 

ID5 Demonstração de Conhecimento da Política pelos Funcionários 

ID6 Entendimento sobre a quem se reportar sobre incidentes. 

ID7 Aviso de Ameaça  

ID8 Ocorrência de Programa de Treinamento e Conscientização em Segurança.  

ID8.1 Ocorrência  de Programa de Treinamento e Conscientização Presencial   

ID9 Funcionários participantes 

ID10 Tempo decorrido entre treinamentos, do funcionário, relativos a segurança 

ID11 Não-conformidades com a política de segurança.  

ID12 Envolvimento dos indivíduos  

ID13 Reconhecimento de eventos em testes  

ID14 Falha no teste de revelar senha   
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No.ID INDICADORES K A B
ID15 Resultado de pesquisas de vírus e softwares não autorizados. 

ID16.1 Incidentes de segurança vivenciados de origem  no comportamento humano   

ID16.2 Inatividade devido a  incidentes de origem  no comportamento humano   

ID17 Parceiros e fornecedores reavaliados quanto a segurança e  conscientização  

ID18 Dados críticos  fortemente protegidos  

ID19 Spywares instalados em estações   

ID20 Softwares piratas   

ID21 Indivíduos treinados 

ID22 Fragmentação de papel descartado  

ID23 Trafego ilegal na rede interna. 

ID24 Senhas de usuário fracas.  

ID25 Solicitações para o departamento de segurança.  

ID26 Media Global de Pontuação em Testes 

Fonte:Autor

As marcações constantes nas colunas K,A e B da Tabela 3.1 indicam a relação, quer seja de 

impacto ou de reflexo no aspecto de conhecimento (K), atitude (A) e comportamento (B) dos 

indivíduos da organização, respectivamente.  Conforme essa atividade leva em conta aspectos 

comportamentais e inerentes a psicologia social, considera-se como relevante a participação 

de profissional habilitado nessa área do Departamento de Recursos Humanos, ou equivalente 

contratado para esse fim.

Em virtude da pesquisa já mencionada da ENISA, mostrando os tópicos de treinamento e 

conscientização, considerados mais importantes pelos gestores de TI na Comunidade 

Européia, e com o intuito de se beneficiar dessa experiência, optou-se por aconselhar os 

tópicos constantes na Tabela 3.2.   Os pesos ora atribuídos, apenas para efeito didático, são 

em virtude do grau de dependência da organização de determinadas tecnologias ou processos 

existentes na instituição em análise.

Tabela 3.2 – Tópicos constantes do programa de Treinamento e Conscientização.

  TÓPICO PESO

T1 Correio eletrônico 10

T2 Segurança física/acesso aos edifícios 2

T3 Política de Senhas 5

T4 Segurança na Internet 10
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  TÓPICO PESO

T5 Responsabilidade pela segurança da informação 10

T6 Vírus 10

T7 Licenças de software e direitos autorais 2

T8 Comunicação de incidentes de segurança 10

T9 Atualizações de segurança e aplicação de correções 10

T10 Dispositivos Móveis 5

T11 Segurança fora do escritório 2

T12 Utilização pessoal do equipamento da empresa 10

T13 Phishing 5

T14 Política da “mesa limpa” 4

T15 Programas de mensagens instantâneas 5

Fonte:Autor

A quantidade, e teor dos tópicos elencados e a distribuição de seus pesos arbitrados, podem 

ser alterados pelo responsável pela elaboração do Programa de Treinamento e  

Conscientização, de acordo com as necessidades específicas da organização a ser avaliada.  

Os pesos dos tópicos de treinamento e conscientização devem também ser considerados na 

avaliação final dos indivíduos participantes ao final de cada treinamento, em busca da 

confirmação da maior retenção possível dos assuntos mais relevantes para a segurança da 

organização. 

Exemplo:  

Aluno Alexandre Morais

Assunto Nota Peso Aproveitamento

T1 5 10 50

T2 10 2 20

T3 10 5 50

T4 5 10 50

T5 5 10 50

T6 5 10 50

T7 8 2 16

T8 10 10 100

T9 10 10 100
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Assunto Nota Peso Aproveitamento

T10 10 5 50

T11 2 2 4

T12 3 10 30

T13 4 5 20

T14 5 4 20

T15 6 5 30

MÉDIA GERAL PONDERADA DO 
FUNCIONÁRIO EM TREINAMENTO (ID-26)

64

Dependendo da média em treinamento estabelecida como satisfatória pela organização para 

cada indivíduo, esse resultado pode indicar que o mesmo deva agendar uma volta ao mesmo 

treinamento e teste presencial ou via Computer-Based Training (CBT) objetivando a melhoria 

de sua pontuação.  Valendo salientar que nos testes para aferir a conscientização que 

dependam de respostas dos indivíduos, deve-se levar em conta a possibilidade de falsearem-se 

a verdade, criando um cenário não condizente com a realidade.

Para fins de avaliar, de forma resumida, o conteúdo do Programa de Treinamento e 

Conscientização, periodicamente deve-se calcular a média geral das pontuações de todos da 

organização que realizaram os treinamentos necessários para aferir qual o nível de retenção 

dos assuntos abordados.  Devendo a realização dessa fase ser de responsablilidade direta do 

Auditor Líder, atuando de forma coordenada com os demais stakeholders, de forma a analisar 

de forma segura quanto ao impacto e reflexo em aspectos de atitude, comportamento e 

conhecimento dos indicadores escolhidos. É de fundamental importância a participação de 

todos nessa fase, pois serão identificados a melhor forma e frequência de coleta dos dados dos 

indicadores, estabelecidos os valores referentes às escalas de avaliação. 

A tarefa de estabelecer os objetivos de performance que permita identificar se há eficiência no 

indicador tem seu grau de complexidade, pois existem aspectos medidos que não assumem 

valores numéricos, apesar de visivelmente apresentar melhoria na performance, sendo 

necessário, em muitos dos casos, atribuir valores numéricos de forma subjetiva específica de 

cada empresa que a esteja avaliando.  Enfim, a organização poderá estabelecer as escalas de 

avaliação para os indicadores individualmente e global, mas deve estar pronta a ajusta-los no 

decorrer de seu uso.
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Conforme o NIST SP-800-55 a organização pode optar por não estabelecer os valores das 

escalas até a primeira medição, e na sequência usá-los como ponto de partida para avaliar a 

melhoria de performance, como também escolher por utilizar-se da recomendação de 

especialistas no setor ou se valer de dados publicados por empresas semelhantes no mesmo 

setor de atuação.   Opta-se para efeito de apresentação desse modelo o uso de valores de 

escala aleatórios, conforme demonstrado na Tabela 3.3 (Anexo 1), a obtenção dos valores dos 

indicadores e na análise de seus resultados.

Restando ainda elucidar a forma de calculo de apenas alguns indicadores, estes foram 

relacionados na Tabela 3.4 abaixo, com suas respectivas formulas necessárias.

Tabela 3.4 –Formulas de Cálculo para os Indicadores.

INDICADOR FORMULA

ID3 Conhecimento da Existência da Política pelos 
Funcionários

%=(Qtd de respostas positivas dos 

funcionários em pesquisa já 

realizada / Total de funcionários da 

empresa) x 100

ID4 Leitura da Política %=(Qtd de funcionários que 

responderam assuntos contidos na 

Política de Segurança / Total de 

funcionários da empresa) x 100

ID5 Demonstração de Conhecimento da Política 

pelos Funcionários

%=(Qtd de funcionários que 
obtiveram nota suficiente que 
demonstre o conhecimento em 
testes / Total de funcionários da 
empresa) x 100

ID6 Entendimento sobre a quem se reportar sobre 

incidentes.

%=(Qtd de funcionários que 
responderam corretamente essa 
questão em testes / Total de 
funcionários da empresa) x 100

ID7 Aviso de ameaça Δtmin= t2 – t1

Onde: t2 é o instante do recebimento 
do aviso;
t1 é o instante da descoberta da 
ameaça.

ID9 Funcionários participantes %=(Qtd de funcionários que 
participaram de treinamento / Total 
de funcionários da empresa) x 100

ID10 Tempo decorrido entre treinamentos, do 

funcionário, relativos a segurança

Δtdias= t2 – t1

Onde: t2 é a data do ultimo 
treinamento;
t1 é a data do treinamento anterior.
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INDICADOR FORMULA

ID11 Não-conformidades com a política de 

segurança.

 Δ% = ((N.C.2 /N.C.1)-1) x 100
Onde: N.C.2 é o numero de Não-
Conformidades da última auditoria.
N.C.1 é o numero de Não-
Conformidades da auditoria 
anterior.

ID12 Envolvimento dos indivíduos %=(Qtd de funcionários que 
demonstraram seu envolvimento 
com o cenário dos testes / Total de 
funcionários que realizaram os 
testes) x 100

ID13 Reconhecimento de eventos em testes %=(Qtd de funcionários que 
obtiveram nota suficiente que 
demonstre o reconhecimento de 
eventos em testes / Total de 
funcionários que realizaram os 
testes) x 100

ID14 Falha no teste de revelar senha %=(Qtd de funcionários que 
falharam em revelar sua senha em 
testes / Total de funcionários que 
realizaram os testes) x 100 

ID15 Pesquisas de vírus e softwares não 

autorizados.

Δ% = ((P2 /P1)-1) x 100 
Onde: P2 é o numero total de 
pesquisas por vírus somado ao 
numero de softwares não 
autorizados  instalados nas estações 
da rede interna e equipamentos 
móveis, obtidos no último 
levantamento.
P1 é o numero total de pesquisas por 
vírus somado ao numero de 
softwares não autorizados  
instalados nas estações da rede 
interna e equipamentos móveis, 
obtidos no levantamento anterior.

ID16.1 Incidentes de segurança vivenciados de 

origem  no comportamento humano

%=(Qtd de incidentes originados 
por desvio de comportamento de 
funcionário / Total de incidentes no 
período) x 100

ID16.2 Inatividade devido a  incidentes de segurança 

de origem  no comportamento humano

%=(Tempo de inatividade devido a 
incidente de origem no 
comportamento humano na empresa 
como um todo num determinado 
período / Total de tempo inatividade 
no período) x 100

ID17 Parceiros e fornecedores reavaliados no 

aspecto de segurança e  conscientização

%=(Qtd de fornecedores e parceiros 
reavaliados quanto a aspectos de 
segurança e conscientização / Total 
de parceiros e fornecedores) x 100

ID18 Dados críticos  fortemente protegidos %=(Qtd de dados identificados 
como críticos que estão fortemente 
protegidos / Total de dados críticos 
da organização) x 100
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INDICADOR FORMULA

ID19 Spywares instalados em estações %=(Qtd total de spywares 
detectados nas estações / Total de 
estações e dispositivos móveis 
sujeitos a spywares, na organização) 
x 100

ID20 Softwares piratas %=(Qtd total de softwares piratas 
detectados nas estações / Total de 
estações e dispositivos móveis 
sujeitos à instalação de softwares 
pirata, na organização) x 100

ID21 Indivíduos treinados %=(Qtd total de indivíduos que 
passaram por treinamentos de 
segurança e conscientização / Total 
de indivíduos na organização) x 100

ID22 Fragmentação de papel descartado Percentual de Papel Fragmentado 
no levantamento:
%Pf = Qu / Qf 

Onde: 
Qu=(Qtd folhas utilizadas pelo 
Depto/Usuário x (Área da folha em 
mm2) /100.000) x Peso de 1 folha 
em Kg por m2

ou
Qu=(Qtd impressões do 
Depto/Usuário x (Área da folha em 
mm2) /100.000) x Peso de 1 folha 
em Kg por m2

Qf = Peso em Kg de todo o papel 
fragmentado coletado no período 
separadamente.

ID23 Trafego ilegal na rede interna. %=(Qtd em Bytes de tráfego ilegal, 
contabilizados pelo IDS / Total de 
tráfego em bytes na organização) x 
100

ID24 Senhas de usuário fracas. %=(Qtd de senhas fracas / Total de 
senhas cadastradas na organização) 
x 100

ID25 Solicitações para o departamento de 

segurança.

Δ% = ((NSol2 /NSol1)-1) x 100 
Onde: NSol2 é o numero de 
solicitações ao departamento do 
último levantamento.
NSol1 é o numero de solicitações ao 
departamento do levantamento 
anterior.

ID26 Media de Pontuação em testes Média aritmética dos testes de 
segurança de todos os funcionários 
que se submeteram.

Fonte:Autor
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Fase de Avaliação

Após efetuar-se o levantamento e cálculos na fase anterior, é chegado o momento de analisar 

os resultados de cada índice.  Identificando-se os que apresentam com desempenho 

insatisfatório, é possível fazer as modificações nos Programas de Treinamento e 

Conscientização, e ainda se necessário, elaborar uma pauta de discussões para o comitê de 

segurança, visando modificações na Política de Segurança.

Conforme a Tabela 3.5 abaixo, é possível identificar quais pontos que necessitam de 

investigação e posterior intervenção.

Tabela 3.5 – Escala de Maturidade dos Indices Indvidualmente.

Nível Cor Status

BOM VERDE Nível adequado de performance, favorecendo a existência de um cenário 

com bom nível de aderência dos indivíduos à Política de Segurança da 

organização.

MONITORAR AMARELO Existente, torna-se alvo em potencial para acompanhamento no âmbito da 

organização. 

POBRE VERMELHO Insatisfatório. Ausência do mínimo necessário de controle, necessitando 
intervenção urgente. 

Fonte:Autor

A análise qualitativa é interessante, para indicar rapidamente o índice a sofrer intervenção.

Enquanto que a abordagem quantitativa conforme apresentado na Tabela 3.6 a seguir, faz um 

balanço no aspecto de conhecimento (K), atitude (A) e de comportamento (B) da empresa 

como um todo, possibilitando ter uma visão de como se encontra o nível desses três 

componentes fundamentais para o cumprimento da Política de Segurança ao longo da 

organização.

Tabela 3.6 – Escala Quantitativa dos Indices Indvidualmente.

INDICADOR K (peso =0,3) A (peso=0,2) B (peso=0,5)

ID1 Existência de Política de Segurança da 
Informação atualizada

Se existir é igual a 
100 

Caso contrário 0

Se existir é igual 
a 100 

Caso contrário 0
ID2 Apoio efetivo e público dos altos 

dirigentes
Se existir é igual 

a 100 
Caso contrário 0

Se existir é igual 
a 100 

Caso contrário 0
ID3 Conhecimento da Existência da Política 

pelos Funcionários
%

ID4 Leitura da Política %
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INDICADOR K (peso =0,3) A (peso=0,2) B (peso=0,5)

ID5 Demonstração de Conhecimento da 

Política pelos Funcionários

%

ID6 Entendimento sobre a quem se reportar 

sobre incidentes.

%

ID7 Aviso de ameaça Se 0<Δt=<15min 
então

n=  100;
Se 15<Δt<=60 min 

então
n= 50;

Se Δt>60min então 
n=0

Se 0<Δt=<15min 
então

n=  100;
Se 15<Δt<=60 

min então
n= 50;

Se Δt>60min 
então n=0

ID8 Ocorrência de Treinamento e Programa 

de Conscientização em Segurança.

Se existir é igual a 
100 

Caso contrário 0

Se existir é igual 
a 100 

Caso contrário 0
ID8.1 Ocorrência de Treinamento e Programa 

de Conscientização em Segurança 

Presencial

Se existir é igual a 
100 

Caso contrário 50

Se existir é igual 
a 100 

Caso contrário 50

Se existir é igual 
a 100 

Caso contrário 50

ID9 Funcionários participantes %

ID10 Tempo decorrido entre treinamentos, do 

funcionário, relativos a segurança

Se 0<Δt<90 dias 
então

n=  100;
Se 91< Δt<=180 

dias então
n=  50;

Se Δt>180dias então 
n=0

ID11 Não-conformidades com a política de 

segurança.

Se Δ<0% então
n=  100;

Se Δ>=0% e 
Δ<10% então

n= 50;
Se Δ>10% então 

n=0 

Se Δ<0% então
n=  100;

Se Δ>=0% e 
Δ<10% então

n= 50;
Se Δ>10% então 

n=0
ID14 Envolvimento dos indivíduos % %

ID15 Reconhecimento de eventos em testes % %

ID16 Falha no teste de revelar senha (100-%) (100-%) (100-%)

ID17 Pesquisas de vírus e softwares não 

autorizados.

Se Δ%<0 então
n=  100;

Se Δ%>=0 e 
Δ%<10 então

n= 50;
Se Δ%>10 então 

n=0

Se Δ%<0 então
n=  100;

Se Δ%>=0 e 
Δ%<10 então

n= 50;
Se Δ%>10 então 

n=0
ID18.1 Incidentes de segurança vivenciados de 

origem  no comportamento humano

(100 - %) (100 -%) (100 - %)
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INDICADOR K (peso =0,3) A (peso=0,2) B (peso=0,5)

ID18.2 Inatividade devido a  incidentes de 

segurança de origem  no comportamento 

humano

(100 - %) (100 - %) (100 - %)

ID19 Parceiros e fornecedores reavaliados no 

aspecto de segurança e  conscientização

% % %

ID20 Dados críticos  fortemente protegidos % %

ID21 Spywares instalados em estações (100 – %) (100 – %) (100 – %)

ID22 Softwares piratas (100 - %) (100 – %) (100 – %)

ID23 Indivíduos treinados %

ID24 Fragmentação de papel descartado % %

ID25 Trafego ilegal na rede interna. (100 - %)

ID26 Senhas de usuário fracas. (100 - %) (100 - %)

ID27 Solicitações para o departamento de 

segurança.

Se Δ%<0 então
n=  100;

Se Δ%>=0 e 
Δ%<10 então

n= 50;
Se Δ%>10 então 

n=0

Se Δ%<0 então
n=  100;

Se Δ%>=0 e 
Δ%<10 então

n= 50;
Se Δ%>10 então 

n=0
ID28 Media de Pontuação em testes Se  0<=Xtestes<=4,9 

então n=0
Se 5<=Xtestes <=6,9 

então n=50
Se 7<=Xtestes<=10 

então n=100
MÉDIA X k X a X b

Fonte:Autor

Convencionou-se uma distribuição dos pesos da seguinte forma: 0,5 para o comportamento, 

por se tratar de um modelo que se presta a avaliar o cumprimento de diretrizes, o 

comportamento deve ser o aspecto mais relevante; 0,3 para o conhecimento, pois considerou-

se que sem o treinamento não há suporte para que o elemento humano cumpra a Política de 

Segurança; e 0,2 para a atitude, já que todos os aspectos é o mais difícil de se medir impacto, 

ou reflexo, ponderou-se em atribuir com o menor dos pesos, sem deixar de figurar em 

destaque, pois sua análise tem íntima ligação com o comportamento.  Por conseguinte, de 

posse  dos valores calculados, o Auditor Líder pode aplicá-los ao Modelo e obter o resultado 

visual do desempenho dos indicadores e da empresa como um todo.
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Primeiramente calcula-se uma média aritmética separadamente do Conhecimento, 

Comportamento e da Atitude e posteriormente obtendo-se a média ponderada entre eles, 

conforme a fórmula (3.1) demonstrada abaixo. 

X = ( (Xk x 0,3) + (X a x 0,2) + ( Xb x 0,5) ) / 100) (3.1)

Obtendo-se o valor da média ponderada geral descrita acima, aplica-se este na Tabela 3.6 a 

seguir, possibilitando identificar o nível global de maturidade da organização referente ao 

cumprimento das diretrizes de segurança, pelos indivíduos.

Tabela 3.6 – Escala de Maturidade da Organização.

Nível Cor Status

70%-100% VERDE Nível adequado de performance, condições favoráveis para um cenário com 

bom nível de aderência dos indivíduos à Política de Segurança da 

organização.

50%-69% AMARELO Existente, torna-se alvo em potencial para acompanhamento no âmbito da 

organização. 

0%-49% VERMELHO Insatisfatório, ausência do mínimo necessário de controle, necessitando 
intervenção urgente. 

Fonte:Autor

Os valores da Escala de Maturidade constante nas tabelas 3.4 e 3.6, foram estabelecidos com 

fins didáticos e certamente serão objetivo de adequações ao nível de rigor determinado pelos 

stakeholders, Comitê de Segurança e Auditoria para a organização.  A estratificação em 

3(três) níveis também pode ser incrementada para possibilitar a criação de níveis 

intermediários antes de se atingir alguma criticidade indesejada.
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4. CONCLUSÕES

Baseado nos indicadores mais conhecidos e utilizados no ambiente empresarial, segundo as 

pesquisas consultadas, foi possível elaborar um modelo que auxilia os gestores responsáveis

diretos e indiretos pela segurança da informação na organização, a identificar o nível e a 

origem do distanciamento entre as diretrizes de segurança da informação estabelecidas pela 

instituição e a prática corrente entre seus colaboradores internos, terceiros, parceiros e 

fornecedores.  Consequentemente auxiliando o gerenciamento dos objetivos da segurança da 

informação e políticas estabelecidas pela alta administração, contribuindo também para a 

manutenção de um programa eficaz de treinamento e conscientização em segurança da 

informação.

Há indicações claras que a empresa ou indivíduo que se proponha a utilizar esse modelo deva 

tomar os cuidados necessários na análise dos valores obtidos dos indicadores, pois um valor 

numérico por si só não expressa as circunstâncias sob as quais foi aferido.  Por exemplo, o 

aumento em solicitações ao Departamento de Segurança da Informação ou ao departamento 

que tenha a mesma função não indica necessariamente um aumento de incidentes, podendo 

refletir uma melhoria na comunicação entre este e os demais da empresa.  Como também  

pode demonstrar o aumento da conscientização do usuário devido ao treinamento em 

segurança, gerando uma demanda por informações adicionais, entre outras possibilidades.  

Cabe então ao indivíduo participante do processo, observar essas nuances em todo o 

procedimento de levantamento de valores para o modelo.

A relação apresentada não esgota os indicadores possíveis, e passíveis de serem utilizados.  

Como também as escalas determinadas para avaliação, e pesos atribuídos para Conhecimento, 

Atitude e Comportamento não são universais, tendo em vista que, dependendo do segmento 

que a organização atue, sejam necessários outros indicadores, ou ainda escala de valores 

bastante diversa da apresentada neste trabalho. Todavia foi atendida a proposta de montar um 

modelo que possibilite a identificação de como melhorar o cumprimento das diretrizes de 

Segurança da Informação na organização.

Este trabalho não tem a pretensão de determinar rigorosamente, através de análise 

quantitativa, o quanto a empresa está segura, mas influenciar os indivíduos a criar 

possibilidades de melhoria na Política de Segurança e no Programa de Treinamento e  

Conscientização, objetivando a redução de riscos associados ao uso de recursos 
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informacionais pelos indivíduos, sendo isso possível através do mecanismo de avaliação dos 

indicadores por escalas individuais e global.  Assim, torna-se uma tarefa menos árdua de 

identificar onde concentrar esforços, focando o aspecto humano, que produzam melhorias no 

nível global da segurança.

4.1 -  Sugestões para trabalhos futuros 

No decorrer da confecção deste trabalho, foram consideradas as modificações que poderiam 

melhorar de sobremaneira a fundamentação e versatilidade do modelo, que todavia, por 

questões de cronograma, foram deixadas de lado e podem tornar-se matéria-prima para 

futuros trabalhos: 1 - Submeter o modelo a testes em empresas de diferentes segmentos; 2 -

Explorar mais o processo de identificação de indicadores, talvez apoiando-se na teoria do 

Balanced Scorecard (BSC), adaptando os indicadores e avaliando-os sob aspectos alinhados 

com os objetivos de Longo Prazo da organização. Ou ainda analisando-os enquanto produzam 

impacto na segurança física, imagem da empresa, satisfação do cliente, competitividade da 

empresa e satisfação e comprometimento do capital humano da organização; 3 – Incluir no 

modelo um mecanismo ou fase que fizesse uma análise dos aspectos relacionados com 

indicadores, indicando automaticamente quais ajustes deveriam ser feitos na Política de 

Segurança ou no Programa de Treinamento e Conscientização, ou até mesmo nos recursos de 

tecnologia de informação disponíveis.
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APÊNDICE 1

Tabela 3.3 –Obtenção dos Indicadores e Análise.

PERGUNTA ORIGEM DOS 
DADOS

RESPOSTA FREQUENCIA ANÁLISE

ID1 Existe uma política de 
segurança para a 
organização como um 
todo, legível, concisa e 
atualizada? 

Última edição 
da Política de 
Segurança

S=1
N=0

Semestral Se 1 = VERDE

0=VERMELHO

ID2 A política de segurança 
está inteiramente aprovada 
pelos mais altos níveis da 
organização?

Assinatura dos 
dirigentes 
atuais da 
organização no 
documento.

S=1
N=0

Anual Se 1 = VERDE

0=VERMELHO

ID3 Qual o percentual dos 

empregados sabem da 

existência da política de 

segurança?

Numero de 

empregados 

que 

participaram de 

palestras sobre 

a política de 

segurança

% Mensal 70%-100%- VERDE
50%-69,99%-AMARELO
0%-49,99%-
VERMELHO

ID4 Qual o percentual dos 

empregados já leram a 

Política de Segurança?

Numero de 

empregados 

que receberam 

e responderam 

questionários 

via papel ou na 

Intranet, acerca 

dos assuntos 

abordados na 

Política.

% Mensal 70%-100%- VERDE
50%-69,99%-AMARELO
0%-49,99%-
VERMELHO

ID5 Qual o percentual dos 

empregados que 

demonstraram através de 

testes automatizados e 

outros processos que 

entenderam a política de 

segurança? 

Registros de 
respostas 
corretas aos 
questionários 
subsequentes 
aos 
treinamentos 
sobre 
segurança.

% Mensal 70%-100%- VERDE
50%-69,99%-AMARELO
0%-49,99%-
VERMELHO
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PERGUNTA ORIGEM DOS 
DADOS

RESPOSTA FREQUENCIA ANÁLISE

ID6 Qual o percentual dos 

empregados sabe a quem 

chamar se ocorrer um

incidente, ou sabe o 

procedimento correto a 

seguir?

Registros sobre 
esse aspecto 
nos testes 
aplicados aos 
funcionários.

% Mensal 70%-100%- VERDE
50%-69,99%-AMARELO
0%-49,99%-
VERMELHO

ID7 Qual é a média de tempo 

em que a empresa como 

um todo é avisada depois 

de reconhecida uma nova 

ameaça?

Registro da 
diferença entre 
o tempo do 
momento da 
disponibiliza-
ção do aviso, e 
o instante da 
efetiva leitura 
do último email 
lido, ou 
comunicado 
entregue em 
mãos, 
dependendo da 
forma de 
comunicação.

N Mensal 0-15 min VERDE
16-60min-AMARELO
+1 hora VERMELHO

ID8 Foi  desenvolvido qualquer 

programa de treinamento e 

conscientização?

Registro da 
existência de 
programa de 
treinamento e 
conscientização 
na empresa.

S=1
N=0

Semestral Se 1 = VERDE

0=VERMELHO

ID8.1 O programa de 

treinamento e 

conscientização é 

presencial?

Registro da 
existência de 
programa de 
treinamento e 
conscientização 
na empresa.

S=1
N=0

Semestral Se 1 = VERDE

0= AMARELO

ID9 Qual o percentual que  

assistiram ao  treinamento?

Registro de 
participação do 
treinamento, 
comparado com 
o total dos que 
deveriam ter 
recebido o 
treinamento.

% Mensal 70%-100%- VERDE
50%-69,99%-AMARELO
0%-49,99%-
VERMELHO

ID10 Qual a média de tempo 

decorrido entre 

treinamentos, dos 

funcionários, relativos a 

segurança e 

conscientização?

Registro de 
presenças em 
treinamento.

Δt Trimestral
0-90 dias VERDE
91- 180 dias AMARELO
+180 dias- VERMELHO
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PERGUNTA ORIGEM DOS 
DADOS

RESPOSTA FREQUENCIA ANÁLISE

ID11 Tem havido não-

conformidades com a 

política de segurança? 

Quantas?

Registro de 
incidentes que 
tiveram com 
causa a  falha 
de funcionário. 

Δ% Mensal No caso de aumento tomar 
cuidado para avaliar se 
houve melhoria na 
comunicação ou mudanças 
tecnológicas sensíveis.
Redução sob as mesmas 
condições da última 
aferição -  VERDE
Aumento sob as mesmas 
condições da última 
aferição – até 10% -
AMARELO
Aumento sob as mesmas 
condições da última 
aferição – mais que 10% -
VERMELHO

ID12 Qual o percentual de 

indivíduos questionados 

sentiram-se envolvidos no 

cenário escolhido?

Registro de 
questionários 
após 
treinamentos.

% Mensal 70%-100%- VERDE
50%-69,99%-AMARELO
0%-49,99%-
VERMELHO

ID13 Qual o percentual de 

indivíduos questionados 

reconhecem um evento de 

segurança quando 

testados?

Registros dos 
testes aplicados.

% Mensal 70%-100%- VERDE
50%-69,99%-AMARELO
0%-49,99%-
VERMELHO

ID14 Qual o percentual de 

usuários que falharam no 

teste de revelar sua senha? 

Registro de 
testes 
realizados

% Trimestral 70%-100%- VERDE
50%-69,99%-AMARELO
0%-49,99%-
VERMELHO

ID15 Resultado de pesquisas de 

vírus e softwares não 

autorizados.

Relatório Geral 
de atividade de  
softwares anti-
vírus e 
similares, e 
relatório de 
inventário de 
softwares 
instalados 
obtido 
automaticament
e por software 
utilitário 
específico ou 
auditoria 
periódica.

Δ% Mensal Redução sob as mesmas 
condições da última 
aferição -  VERDE
Aumento sob as mesmas 
condições da última 
aferição – até 10% -
AMARELO
Aumento sob as mesmas 
condições da última 
aferição – mais que 10% -
VERMELHO
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PERGUNTA ORIGEM DOS 
DADOS

RESPOSTA FREQUENCIA ANÁLISE

ID16.1 Qual o percentual de 

incidentes de segurança  

teve como maior parcela 

de culpa o comportamento 

humano?

Registro de 
incidentes

% Mensal 0%-5,99%- VERDE
6%-14,99%-AMARELO
15%-100%-
VERMELHO

ID16.2 Qual o percentual de 

inatividade foi devido a 

esses incidentes de 

segurança?

Registro de 
inatividade 
referente a 
incidentes 
causados por 
pessoal interno.

% Mensal 70%-100%- VERDE
50%-69,99%-AMARELO
0%-49,99%-
VERMELHO

ID17 Qual o percentual de 

parceiros e fornecedores 

foram reavaliados no 

aspecto de 

segurança(incluindo a 

conscientização desta)?

Registro de 
avaliação de 
segurança de 
softwares e 
terceiros.

% Mensal 70%-100%- VERDE
50%-69,99%-AMARELO
0%-49,99%-
VERMELHO

ID18 Qual o percentual de dados 

reconhecidamente críticos 

à organização estão 

fortemente protegidos?

Registros de 
ferramentas e 
procedimentos 
de salva-guarda 
para dados 
críticos. 

% Mensal 70%-100%- VERDE
50%-69,99%-AMARELO
0%-49,99%-
VERMELHO

ID19 Qual o percentual de 

indivíduos que tiveram 

instalados spywares em 

suas estações?

Registros de 
anti-virus ou do 
Depto. de 
Suporte

% Mensal 0%-1,99%- VERDE
2%-5,99%-AMARELO
6%-100%- VERMELHO

ID20 Qual o percentual de 

indivíduos que instalaram 

quaisquer softwares 

piratas?

Registros de 
software de 
inventario de TI 
ou Depto. de 
Suporte.

% Mensal 0%-5,99%- VERDE
6%-10,99%-AMARELO
11%-100%-
VERMELHO

ID21 Percentual de empregados 

que terminaram o 

treinamento em segurança  

necessário.

Registros de 
conclusão de 
treinamento. 

% Mensal 70%-100%- VERDE
50%-69,99%-AMARELO
0%-49,99%-
VERMELHO

ID22 Percentual de papel 

descartado sendo 

fragmentado.

Registros do 
setor de 
serviços gerais.

% Mensal 70%-100%- VERDE
50%-69,99%-AMARELO
0%-49,99%-
VERMELHO

ID23 Percentual de trafego ilegal 

na rede interna.

Registro de IDS 
ou Depto de 
Suporte.

% Mensal 0%-5,99%- VERDE
6%-10,99%-AMARELO
11%-100%-
VERMELHO

ID24 Percentual de senhas de 

usuário fracas.

Registro de 
Depto de 
Suporte.

% Mensal 0%-1,99%- VERDE
2%-10,99%-AMARELO
11%-100%-
VERMELHO
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PERGUNTA ORIGEM DOS 
DADOS

RESPOSTA FREQUENCIA ANÁLISE

ID25 Número de solicitações 

para o departamento de 

segurança.

Registro do 
Depto de 
Suporte

% Mensal Valor inalterado ou 
variando de menor que 0% 
a +10% sob  mesmo 
cenário em relação a 
última aferição -  VERDE
Aumento sob mesmo 
cenário em relação a 
última aferição de 11% a 
25% - AMARELO
Aumento sob mesmo 
cenário em relação a 
última aferição em mais de 
25% - VERMELHO

ID26 Pontuação Média em 

Treinamento com Assuntos 

de Maior Relevância 

(conforme Tabela 3.2)

Média Global 
dos Testes 
Aplicados

n Trimestral 7-10- VERDE
5-6,9-AMARELO
0-4,9- VERMELHO

Fonte:Autor
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APÊNDICE 2

Planilha de Trabalho para Aplicação do Modelo


