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COMPLIANCE VS. SECURITY



Compliance x Segurança

• Segurança – Garantir integridade, disponibilidade e 
confidencialidade da informação.

• Compliance – Atender a requisitos impostos 
externamente (Lei, regulamentação, normas, etc.)

Compliance pode ou não apoiar um programa eficaz 
de segurança.



Conscientização de Segurança é Mais do 
que um Checkbox

• Um aliado na obtenção de apoio nas medidas impopulares que 
precisam ser tomadas

• “Na minha organização, a Alta Administração dá apoio para as 
iniciativas de segurança da informação”

100% 36%
A Alta Administração 
participa dos treinamentos 
de conscientização em 
segurança

A Alta Administração 
não participa ou a 
organização não treina



A ÚLTIMA LINHA DE DEFESA



Treinar ou Não?

”
”We are forever trying to train people to have 

healthier lifestyles: eat better, exercise more, 

whatever. And people are forever ignoring the 

lessons.

Bruce Schneier



No Mundo Ideal...

• Suas outras medidas de segurança detém 100% 
das ameaças

• Você preveniu com controles técnicos que 
usuários possam fazer ações inseguras.

No Mundo Real...

• Seus usuários recebem vários emails de 
phishing por semana

• Número de campanhas de Spear Phishing vem 
crescendo ano a ano

Usuários que 
abrem emails
de Phishing:

Usuários que 
abrem emails
de Spear
Phishing:

13%

60%



Prevenir 100% dos 
comportamentos inseguros 
somente se você tirar 100% 
da responsabilidade do 
usuário.

(mas aí ele deixou de ser 
usuário)



É A HEURÍSTICA



”
”Conscientização é a realização individual das 

consequências de uma ação, no seu próprio 

contexto de intenção e impacto.

Michael Sartancangelo (Into the Breach)



Heurística

Atalhos mentais usados para não sobrecarregar o seu cérebro. Ex:

• Similaridade – “Este email é seguro porque é igual a outros 
legítimos que recebo todos os dias”

• Simulação – “Posso imaginar facilmente o que vai acontecer se eu 
fizer ou deixar de fazer algo”

• Fluência – ”A pessoa do outro lado da linha fala com 
assertividade, deve ser legítima”



Direcionando o Comportamento

• Fácil – Simplifique a tomada de decisão. 
A comunicação deve ser objetiva e em 
passos simples.

• Atrativa – Design do material deve 
chamar a atenção do usuário.

• Social – Exemplos de ações corretas. 
Evite o “se todo mundo escolhe senhas 
ruins, eu também posso”

• Oportuno – O usuário precisa estar 
receptivo à mensagem naquele 
momento.



ERROS COMUNS NO TREINAMENTO



Erros Mais Comuns

1
2
3

Foco não está no usuário

Linguagem e formato inadequados

Sem mensuração de resultado



Riscos e Benefícios Pessoais

• Riscos pessoais e do negócio 

são os mesmos

• Os cuidados também!

• Seu usuário pode não ligar 

para os dados da empresa, 

mas se preocupa com sua 

própria conta bancária, fotos 

de família, etc.



OS 4 PASSOS NO APRENDIZADO



Processo de Aprendizado

Atenção Codificação Armazenamento Recuperação



Atenção à Atenção

• Atenção Focada

• Atenção Continuada

Tempo
R

e
te

n
çã

o

20 minutos

de atenção
10 minutos

de reforço

Dispersão

Ao invés de um treinamento anual de uma hora, que tal 

momentos mensais de 20 minutos?



Codificação

• Associação com conhecimento 
pré-existente

• Nível técnico e vocabulários 
adequados ao público

• Analogias, estudo de caso

• Participativo

• Blocos de informação razoáveis



Armazenamento

Material de  reforço Phishing Assessments



POR FIM...



Mensure!

”
” Não se gerencia o que não se mede, 

não se mede o que não se define, 

não se define o que não se entende, 

não há sucesso no que não se gerencia.

William Edwards Deming (1900 – 1993)



Conscientização de Segurança

• É sobre abrir a mente das pessoas para o tema

• É facilitar o processo interno de aprendizado

• É paralelo a processos internos de comunicação de políticas

• É tornar os usuários aliados na segurança

• É sobre Benefícios, não sobre Punições

• É sobre os ganhos pessoais do usuário com segurança

• CxOs também precisam de Conscientização de Segurança

• E a equipe de TI também



Para Saber Mais

• Symantec Internet Security Threat Report 2016 -
https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/i
str-21-2016-en.pdf

• Phishing by the Numbers – Must-Known Phishing Statistics 2016 -
https://blog.barkly.com/phishing-statistics-2016

• The Behavioral Insights Team (UK Gov) -
http://www.behaviouralinsights.co.uk/

https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/istr-21-2016-en.pdf
https://blog.barkly.com/phishing-statistics-2016
http://www.behaviouralinsights.co.uk/
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