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COMO FAZER UM PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO
ORIENTADO A DADOS EM 6 PASSOS

1

IDENTIFIQUE SEU PÚBLICO
público alvo do seu programa de

2
3
04

ENTENDA SEU AMBIENTE
nível de
maturidade
principais riscos,
temas de segurança da informação serão abordados no
canais de comunicação estarão disponíveis.

DEFINA A ESTRATÉGIA E OBJETIVOS
objetivo do programa
considerando a maturidade
pessoas envolvidas
e stakeholders,
ações deverão ser
executadas num determinado período de tempo.

4

ESTABELEÇA MÉTRICAS
métricas de risco e de
Elas ajudarão na apresentação dos resultados de seus esforços para a

resultado possível para o programa.

5
6
05

ENGAJE E TREINE
mudar a cultura do
seu público. Utilize diferentes ações de treinamentos atrativas e
consciente.

ANALISE E GERENCIE

1.

IDENTIFIQUE
SEU PÚBLICO

os colaboradores possuem diferentes níveis de acesso
às informações

Por isso, o primeiro
passo para desenvolver um
Programa de Conscientização
em Segurança da Informação
é entender o seu público e

número de pessoas, sua
localização e seus diferentes idiomas
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nivelar conhecimento e assim trazer uma base comum de comportamento seguro.

alcançar, recomenda-se agrupar os colaboradores em segmentos.

Uma forma de testar
se a estratégia,
o conteúdo, a
conscientização e
a educação foram
adequada é iniciar
o programa com um
público restrito.
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Levando em consideração o

2.

ENTENDA SEU
AMBIENTE

avaliação:

Principais riscos associados
ao fator humano

organização. Históricos de incidentes de segurança e análises de risco são ferramentas usadas

Entender os objetivos legais,
regulatórios ou de auditoria

Nível de maturidade
de conscientização
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1

2

3

4

periódicas

periódicas
e processos

Nunca
houveram
pontuais

5
periódicas,
processos

conscientização

Canais de comunicação
disponíveis
da empresa. Os meios de comunicação internos são ferramentas utilizadas pelas empresas para

canais.

09

3.

DEFINA A ESTRATÉGIA
E OBJETIVOS

objetivos do programa.

OBTENHA PATROCÍNIO

para o programa de conscientização. É vital construir um consenso entre os tomadores

compreenderem o imperativo de um programa de conscientização de segurança da

FAÇA ALIANÇAS

conscientização.
de gerenciamento de partes interessadas, pois pode ajudar a obter seu apoio para
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DEFINA PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

organização.

RECURSOS DISPONÍVEIS

apoiar a iniciativa. Esses recursos envolvem tanto pessoas com experiência para gerir

na organização, esses indivíduos precisarão ser destacados para o projeto. Caso

ESTABELEÇA UM PLANO DE TRABALHO

conforme o desenvolvimento do seu programa de conscientização.
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4.

ESTABELEÇA
MÉTRICAS

A chave do sucesso de um programa de conscientização depende intrinsecamente da sua capacidade

corretamente.
Em geral, existem duas categorias principais para medir a efetividade do programa de conscientização:

MÉTRICAS DE RISCO:
diante de ameaças potenciais representadas em porcentagem.

Métrica de maturidade
dos usuários

Métrica de Comportamento
Inadequado

índice de conhecimento dos
diante ao risco. É medida utilizando
segurança. Pode ser medida por
à conscientização e se eles realmente
exercem a consciência de segurança
estão conscientes das suas
atitudes no dia a dia.
receber um e-mail phishing, por exemplo.

Essas métricas são essenciais para:
do programa
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com menor índice de
conhecimento

Departamentos ou
pessoas com menor
índice de conhecimento
por tema

necessitam diferentes
abordagens

Direcionar a
evolução da
campanha

MÉTRICAS DE
ENGAJAMENTO

departamentos
diferentes
abordagens

departamentos

fornecem indicadores do índice
de participação e empenho dos
materiais providos.

Essa métrica é

Reconhecer temas
ou campanhas
menos atrativas
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Detectar pessoas
nível de participação

5.

ENGAJE
E TREINE

como pessoalmente.

Mudar uma cultura requer mudar as pessoas, mudando a forma como elas pensam e
percebem os problemas. Para promover essa mudança cultural, o programa de conscientização
deve conquistar todos para a causa de segurança da informação. E para fazer isso, alguns
pontos devem ser levados em consideração, por exemplo:

CULTURA DA EMPRESA

mudar a cultura de maneira imperceptível, aproveitando todas as oportunidades para cultivar as ideias

CONEXÃO COM A AUDIÊNCIA
assistiria, mas, pelo fato de o vídeo te ajudar a resolver um problema ele se tornou interessante e você
gostou de assisti-lo.
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Faça um
paralelo
com a vida
pessoal
Mostre
benefício

empresa não pode ser entendido separadamente do processo de tomada

possível ser propagado para o contexto corporativo.

Alinhe sua mensagem se atentando às necessidades do seu interlocutor,
traga maior esforço.

promovem a curiosidade, motivam e despertam o interesse, proporcionando

Use a
criatividade
de conscientizar acerca da proteção, sem tirar a seriedade do assunto.

#DICA DE OURO
em segurança da informação e mantenha sempre um excelente
o melhor dos mundos: conteúdo especializado e acesso aos usuários.
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6.

ANALISE
E GERENCIE

conscientização de segurança e a incentivar o aumento da atividade do programa.

1) Avaliação de Efetividade:
Medir a efetividade da campanha de conscientização requer levar em consideração as
seguintes questões:

formar pessoas conscientes, foi alcançado.

situação de risco.

necessitam de atenção.
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QUADRANTE 2: GRUPO DE ATENÇÃO
Departamentos com baixo engajamento
educacional e baixo comportamento

Priorizar grupo em

QUADRANTE 3: GRUPO DE RISCO
Departamentos com baixo engajamento
educacional e alto indice de comportamento

presenciais e impacto. Buscar apoio das liderenças
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QUADRANTE 1: GRUPO IDEAL
Departamentos mais engajados em

Aumentar o nível das

QUADRANTE 4: GRUPO MALICIOSO

educacionais e alto indice de comportamento

conscientização para esse grupo. Revisar
abordagem e buscar apoio das lideranças.

A equipe não deve hesitar em investigar

fora do programa.

2) Processo de Melhoria
Os resultados da avaliação do programa devem
apontar para um processo de melhoria contínua.
Conforme o programa vai passando por diversos ciclos,
uma base comparativa vai se formando e se torna um
indicador de sucesso.

capacidade de entrega com base no plano de trabalho
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