
Workshops

Eventos de 1 a 2 horas 

voltada para repassar os 

fundamentos de 

Conscientização de 

Segurança para usuários 

finais ou times executivos.

Programa de 

Conscientização

Ações continuadas de 

endomarketing envolvendo 

outros formatos e mídias 

para reforçar a 

Conscientização, com 

indicadores de 

acompanhamento da 

eficácia do Programa.

Os Treinamentos e Campanhas de Conscientização de Segurança 

são peças fundamentais para melhorar a postura de segurança da 

empresa e reduzir riscos.

Sem perder a objetividade e respeitando o tempo dos 

participantes, a Leverage visa oferecer a Gestores e Colaboradores 

informações suficientes para, dentro da sua atividade, atuar 

proativamente na proteção aos ativos de informação e assim gerar 

mudanças positivas no comportamento dos usuários. 

Conscientização de Segurança

Sua Última Linha de Defesa

Security Awareness



Benefícios para Sua 
Organização

“Conscientização é a realização 
individual das consequências de 
uma ação, no seu próprio 
contexto de intenção e impacto”.

Conteúdos Tipicamente Abordados:

 Benefícios da segurança para o indivíduo e a 

organização

 Segurança para dispositivos móveis

 Senhas seguras

 Redes sociais, privacidade e confidencialidade

 Comportamento seguro na internet e email

 Mesa limpa / tela limpa

 Política de segurança da organização

 Reportando incidentes

 Regulamentos e Procedimentos internos

Conteúdo Customizado para a Sua Organização

Escolha da mídia, periodicidade, formato de distribuição e 

orçamento adaptados ao seu negócio e aos seus usuários, em 

linguagem clara, de fácil entendimento.

Da Teoria para a Prática

Complemente treinamentos e materiais com ações como Pishing

Assessment – verifique na prática o quão preparados os usuários 

estão para técnicas de engenharia social.

Mensuração

Definição conjunta de indicadores e métricas para avaliação 

periódica do resultado da Campanha de Conscientização

 Reduza risco de incidentes de segurança

 Atenda requisitos de conformidade do negócio

 Detecte mais facilmente violações

 Reduza esforço interno na manutenção do programa

 Elimine barreiras culturais que dificultam as ações da TI

 Mensure resultados práticos do programa de 

conscientização

 Torne seus usuários aliados na proteção da informação
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