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Resumo: A importância do fator humano na segurança da informação existe em 
qualquer sentido que ela ocorra, seja na implementação de um procedimento 
como o controle de acesso, uma norma de classificação da informação ou até na 
implementação inteira de uma política de segurança. Com isso, será discutido o 
quão essencial é a segurança da informação na vida de cada um e não só para a 
vida profissional, assim, fomentando essa cultura no cotidiano de cada um e 
mostrar os efeitos de uma má conduta, ficará mais seguro qualquer sistema de 
segurança da informação implementada nas organizações.   
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Abstract: The importance of the human factor in information security exists in any 
sense that it occurs, is the implementation of a procedure such as access control, 
a standard classification of information or even the entire implementation of a 
security policy. With that, we will show how essential is the security of information 
on the life of each and not only for professionals, thus fostering this culture in 
everyday life of each and showing the effects of misconduct will be any safer 
security system information implemented in organizations. 
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Introdução 
 
 Para disseminar a idéia do que é a segurança da informação e sua 
importância não só para as organizações, mas para o nosso dia a dia deve ser 
considerado a essência e os conceitos mais simples para cada individuo. Desse 
modo, quando formos implementar qualquer fator referente à segurança da 
informação vamos dar um entendimento melhor do porque estar fazendo aquilo 
para os integrantes daquela organização e não só se preocupando com a cadeia 
de valor da organização, os ativos vitais que trazem ganhos significativos a 
empresa e o plano de continuidade dos sistemas. Tudo isso e o restante dos itens 
que incluem um sistema de gestão de segurança da informação são muito 
importantes, mas são abstratos aos olhos das pessoas que não tem um contato 
direto com o tema e precisamos deixar isso mais próximo da realidade de cada 
um e não só aproximar o negócio da empresa com a segurança da informação. 
 Falando na linguagem dos usuários a segurança da informação se baseia 
em não ser tão gentil e mais cauteloso, em ser mais restrito e menos liberal, em 
pensar nas consequências dos atos antes de fazê-los, por em pratica o bom 
senso, ser ético e tratar todos igualmente sem subestimar e superestimar 
ninguém. 



Metodologia 
 

Esse tema foi resultado de consultas à livros e pesquisas referentes à 
Engenharia Reversa, Engenharia Social, Direito Digital e Conscientização, que 
sustentam a ideia de investir na cultura e treinamento das pessoas para que as 
mesmas comecem a ter um melhor entendimento do que é segurança da 
informação e como usar em nosso dia a dia. 

A base para esse processo não são apenas normas, processos, 
equipamentos de alta tecnologia, entre outras, mas sim um conhecimento básico 
e essencial para que as pessoas consigam ter o entendimento e saibam que esse 
tema não é só uma realidade das organizações e que podem e devem levar isso 
para o seu dia a dia, dessa maneira, conseguirão assimilar de uma maneira mais 
clara e logica, facilitando a vida dos responsáveis da área de segurança da 
informação e deixando a organização mais segura. 

   
 

Segurança da Informação x Natureza Humana 
 

A engenharia social é um dos temas que mais se aproxima ao que foi 
pesquisado, para mostrarmos o quão vulnerável fica os sistemas e as politicas de 
segurança da informação se não tivermos uma mudança de cultura ou um 
aprendizado mais efetivo para as pessoas. 

Os chamados engenheiros sociais aproveitam essa falta de cultura das 
pessoas para conseguirem as informações, os acessos e ferramentas 
necessárias que vão os levar a uma fraude ou a um golpe. De acordo com os 
livros relacionados nesse tema o que mais os atacantes precisam para penetrar a 
tecnologia, as normas e processos de uma segurança da informação é ser uma 
pessoa que transmita confiança, simpático e paciente. 

As pessoas se deixam levar por pessoas com esse perfil, em determinadas 
situações para serem atenciosas ou prestativas acabam passando informações 
que aos seus olhos são inofensivas, porém podem fazer parte de armas vitais 
para um ataque ou fraude acontecer. 

Esse assunto vem de encontro a como implantar a segurança da informação 
em uma organização, garantindo a Confidencialidade, Integridade e 
Disponibilidade(CID), a legalidade e em paralelo montar uma estratégia para 
conseguir mostrar aos colaboradores o porquê de cada procedimento ou o que 
isso irá trazer de benefício para o mesmo não só no cotidiano empresarial, mas 
para sua vida pessoal. O grande desafio é mostrar que a segurança da 
informação pode e deve ser aplicada no seu dia a dia, não de forma obcecada, 
mas de uma maneira que proteja sua vida particular naturalmente. 

Um exemplo simples que pode ser dado para as pessoas é o uso do 
facebook, quantos casos nós vemos e ouvimos, dizendo que quadrilhas utilizam 
as informações contidas nas páginas sociais para fazerem sequestros e roubos, 
outro exemplo clássico são das pessoas que ocupam cargos importantes ou não 
em suas organizações e divulgam fotos comprometedoras e acabam perdendo 
seus cargos, pois aquela imagem divulgada acaba sendo vinculada a imagem da 
organização. Enfim, são diversos fatos reais que só comprovam a necessidade de 
termos uma divulgação clara e objetiva para as pessoas sobre a segurança da 
informação, garantindo em forma de treinamentos, palestras e noticias que 



precisamos ter uma cultura mais conservadora em determinados aspectos tanto 
empresarial quanto pessoal. 

O direito digital, também é um item fundamental para a questão do 
entendimento da segurança da informação, para conseguirmos ter a noção dos 
nossos direitos e deveres, tanto no ambiente empresarial quanto pessoal. Esse 
item é um assunto muito questionado, principalmente, pelos coordenadores, 
gerentes e diretores. Por incrível que parece os mesmos não sabem ao certo 
essas questões e, também, são pessoas chaves que devemos munir de todas as 
informações e conhecimentos necessários para que consigam propagar esse 
conceito e essa importância da segurança da informação, pois para que um 
sistema de gestão de segurança da informação faça ser cumprida, a alta gestão 
tem que ser um dos motivadores para que toda a organização tenha ciência da 
relevância do fato imposto. 

Junto com esse contexto referente à natureza humana envolvida nesse 
processo, que nada mais nada menos é como as pessoas se envolvem nesse 
sistema e a partir disso a conscientização que deve ser colocada a cada dia, 
basicamente, tem que disseminar a vulnerabilidade criada pela falta de atenção 
ou negligência que as pessoas cometem e para a organização quando não temos 
o entendimento e a ideia de como agir a determinada situação ou como se policiar 
e perder os costumes inadequados, como por exemplo, deixar o computador 
destravado, anotar senhas no papel e deixar sobre a mesa, disponibilizar 
informações para outras pessoas para prestar uma gentileza ou para ser 
atencioso, enfim, vários fatores que ocorrem em situações corriqueiras e devem 
ser encontradas maneiras de se esquivar e ser o mais adequado possível, mesmo 
que aos olhos de quem não tem essa cultura pareça ser rude. 

Mediante a esse contexto, conforme fala a matéria da Função do Security 
Officer vem à figura do Security Officer(SO) dentro da organização, a pessoa 
responsável por gerenciar e fazer com que os processos ocorram de forma a 
cumprirem o que foi planejado na política de segurança. O mesmo terá um 
importante papel em montar estratégias para que a organização como um todo 
tenha entendimento e clareza desse novo mundo que está por vir, um dos 
métodos que pode utilizar e a análise do perfil psicológico de comportamento de 
cada pessoa para saber como agir com cada um e, porque não, como se proteger 
de determinadas pessoas, conforme segue figura abaixo: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fonte: Material da aula do Professor Helio Cordeiro 2012 

 
 
 
Discussão e Conclusões 
 

De acordo com esses dados levantados e essas evidencias, cada vez mais 
gritantes no nosso cotidiano, falando sobre como o elo mais fraco (as pessoas) 
são vitais não só para que a segurança da informação funcione de forma 
adequada, mas também para que não se prejudiquem na sua vida pessoal, fica 
bem claro que devemos investir e não deixar por último a conscientização e o 
trabalho para mudar aos poucos essa cultura que a maioria dos brasileiros tem de 
dar um “jeitinho”. 

Na segurança da informação não podemos encarar isso como uma virtude 
do brasileiro de sempre conseguir dar um jeito para tudo, mas sim como uma 
vulnerabilidade e que devemos tratar com essa conscientização e exemplos que 
possam ser levados para todos. 

Portanto, essa é a melhor maneira de fazer com que a natureza humana 
seja inserida na segurança da informação com bom senso e assim tornar essa 
área, que foi criada para proteger a organização das diversas vulnerabilidades 
que a mesma possa ter, e ainda aumentar a cultura de cada um.  
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