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RESUMO 

 

Em ambientes corporativos e sociais o uso crescente de informações é importante para 

diferentes finalidades e tomadas de decisões. Neste contexto, é desafiador para as 

organizações e pessoas buscar meios que garantam e mantenham a segurança das informações 

de possíveis ameaças nesses determinados ambientes. Diante disso, o objetivo deste trabalho é 

descrever as boas práticas relacionadas à Engenharia Social que são utilizadas para prevenir 

ataques, de forma a auxiliar na segurança e prevenção de obtenção das informações e 

investigar a percepção das pessoas quanto ao conhecimento sobre este assunto. A metodologia 

adotada consiste em uma revisão bibliográfica para identificar trabalhos relevantes e uma 

pesquisa quantitativa, através da aplicação de um questionário. Os resultados apresentados 

pela revisão indicaram 3 Boas Práticas e 20 Políticas de Segurança que podem ser utilizadas 

tanto pelas organizações como pelas pessoas para prevenir ataques. Com relação à pesquisa 

quantitativa, foi possível verificar que 69% dos participantes possuem conhecimento sobre o 

tema Engenharia Social e 54% nunca ouviram falar ou tem pouca consciência em relação as 

possíveis ameaças.  

 

Palavras-Chave: Engenharia Social. Segurança da Informação. Boas Práticas. Prevenir 

Ataques. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Com a chegada do desenvolvimento tecnológico, um número intenso de dados passou 

a ser processado, armazenado e compartilhado, tornando-se necessário proteger os dados 

considerando que vivemos na Era da Informação (NERY et al., 2015) 

Tanto nos ambientes corporativos como sociais o crescente uso de dados tem se 

tornado importante para diferentes finalidades e tomadas de decisões, neste contexto, para as 

organizações e pessoas é um desafio buscar e utilizar meios que garantam e mantenham a 

segurança das informações de possíveis ameaças (ALENCAR et al., 2013). 

Segundo Oliveira (2017) cada vez mais as organizações estão expostas a riscos que 

podem ser causados pelo vazamento de informações, essas invasões podem ocorrer de forma 

lógica, física ou até mesmo humana.  

Para as organizações a informação é um dos seus ativos mais importantes, sendo assim 

é essencial mantê-las protegidas e de forma adequada durante todo seu ciclo de vida, desde 

sua criação, manipulação, armazenamento, transporte e descarte (COELHO et al., 2013). 

A proteção de dados de forma adequada, utilizando meios através de processos que 

não comprometam os três pilares principais da segurança: confidencialidade, integridade e 

disponibilidade, deixam o ambiente corporativo mais seguro, atendem os objetivos da 

organização e impossibilitam acessos não autorizados (CARVALHO e GALVÃO, 2016). 

 Dados importantes ou sigilosos de corporações ou de sistemas podem ser acessados 

por meio de uma técnica praticada conhecida como Engenharia Social (ESoc) onde as pessoas 

são enganadas ou sua confiança é explorada para roubar dados e como resultado os ativos da 

organização são colocados em risco (CONCEIÇÃO et al., 2018). 

Esta prática ganhou maior visibilidade na década de 90, onde o termo ESoc se 

destacou através do ex-hacker Kevin Mitnick (OLIVEIRA e PAGLLIOTO, 2014). Os ataques 

referentes à ESoc podem ocorrer de diversas formas, como por exemplo, enganando usuários 

para obter dados bancários e senhas de acesso remoto ao sistema de uma organização e até 

mesmo conseguir acesso físico a uma empresa manipulando os guardas de segurança e 

recepcionista (PEREIRA e MARTINS, 2015). 
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O engenheiro social ou atacante hábil, com diz Mitnick e Simon (2003), procura 

explorar as boas ações da natureza humana como de ajudar, apoiar, ser educado, participante 

de equipe e o desejo de realizar um trabalho para enganar as pessoas. 

Segundo Pereira e Martins (2015) um engenheiro social utiliza suas habilidades para 

identificar falhas e violar sistemas de segurança de pessoas físicas e jurídicas com o intuito de 

obter lucro pessoal ou empresarial, porém estas ferramentas também podem ser usadas para 

aperfeiçoar, corrigir e proteger os sistemas de segurança da informação. 

Os problemas decorrentes de vulnerabilidade originados pela ESoc podem ser 

minimizados com uso de ferramentas, criando mecanismos de segurança como criptografia, 

assinatura digital, antivírus, controle de acesso (senhas, firewalls, sistemas biométricos e 

smartcards), políticas de segurança, dentre outros (COELHO et al., 2013). 

O foco principal deste estudo é auxiliar as pessoas e organizações na segurança e 

prevenção de ataques as informações, relacionando as boas práticas que podem ser utilizadas 

para prevenir ataques de engenheiros sociais, além de analisar a percepção das pessoas sobre 

o tema Engenharia Social. 

1.2 Justificativa 

Para Coelho et al. (2013), o sucesso ou fracasso de uma organização está diretamente 

ligado às tomadas de decisões que são baseadas em dados e informações que devem ser de 

qualidade e íntegras. As informações de uma corporação estão expostas a diversas 

vulnerabilidades e ameaças, este é um dos motivos para existir grande preocupação com a 

Segurança da Informação (SI) (CARVALHO e GALVÃO, 2016). 

As organizações diariamente precisam lidar com os diversos tipos de venerabilidades, 

estas podem se apresentar em várias áreas, identificar as vulnerabilidades e mensurar os 

impactos que elas podem causar nos negócios é essencial para utilizar meios que garantam a 

segurança (OLIVEIRA, 2017). 

No estudo realizado por Nery et al. (2015) o autor verifica que a ESoc causa reais 

ameaças à SI, e que mesmo existindo vários estudos que mostram as práticas de ataques 

utilizadas pelos engenheiros sociais, ainda ocorrem vários danos e perdas de dados por meio 

desta técnica. Complementa dizendo que tanto as pessoas como as organizações priorizam 

investir em recursos tecnológicos para assegurar as informações e deixam em segundo plano o 
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cuidado com o fator humano, sendo este entre outros o principal responsável pela falta de 

conhecimento sobre as medidas de segurança e meios de identificar ataques.  

     As práticas de ESoc podem gerar diversos danos a uma organização, algumas de 

forma clara e outros não, meios de prevenções devem ser tomados, visto que a rede mundial 

de computadores por onde circulam as informações pode ser considerada um ambiente hostil 

para os dados. As corporações devem utilizar boas práticas e políticas que pertencem a SI 

para minimizar situações indesejáveis relacionadas aos ataques (OLIVEIRA, 2017). 

Pesquisas como a de Conceição et al. (2018) estão abordando o tema de ESoc com 

objetivo de auxiliar as organizações a utilizar e implantar políticas de segurança e controles de 

proteção contra-ataques feitos de forma direta ou indireta pelos engenheiros sociais para 

roubar dados. Utilizar soluções de defesa e proteção á ataque de ESoc como: treinamentos 

contínuos de conscientização, disponibilização de guias internos e abordagem do assunto, a 

longo prazo pode gerar resultados positivos. Porém a ausência de boas práticas pode levar a 

consequências irreversíveis e de grande impacto nos processos organizacionais  

Em uma pesquisa realizada por Alencar et al. (2013) demonstra-se que os ataques de 

engenharia social e phishing são eficientes para obter dados de funcionários de uma 

organização, especialmente se tratando dados internos. Para Maulais (2016) o sucesso de 

ataque é alcançado muitas vezes somente com a contribuição das pessoas, considerando que 

este é o fator mais fraco da SI 

O uso de ferramentas de ESoc de forma adequada, consciente e planejada é o que fará 

toda diferença nas organizações (OLIVEIRA, 2017). Em qualquer tipo de ambiente o 

treinamento em SI é necessário, mas essa preocupação muitas vezes somente é notada após 

sofrer algum tipo de golpe ou ataque (BARBOSA et al., 2013). 

De acordo com Conceição et al. (2018) oferecer treinamento para o ser humano que é 

considerado o elo mais fraco de uma organização, garante que as informações fiquem mais 

protegidas, assim os indivíduos mal-intencionados terão mais dificuldades de obter os dados, 

esse mecanismo de segurança pode ser eficiente e dependerá da conscientização dos 

colaboradores. Embora na sociedade esteja presente a ESoc, sendo usada para enganar e 

persuadir pessoas direta ou indiretamente, há poucos mecanismos e recursos para combater 

esse tipo de ameaça.   
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Assim, este trabalho visa à identificação de práticas que podem auxiliar corporações e 

pessoas na prevenção de ataques dos engenheiros sociais para que seus dados se mantenham 

íntegros e protegidos. Analisar e verificar a percepção permitirá saber o quanto as pessoas 

conhecem sobre a prática e quais medidas de proteção são utilizadas por elas, pois apesar do 

tema ser atual infere-se que poucos ainda tomam os cuidados necessários com os seus dados e 

documentos sigilosos. 

1.3 Objetivos 

Geral  

Descrever as boas práticas relacionadas à Engenharia Social que são utilizadas para 

prevenir ataques, de forma a auxiliar na segurança e prevenção de obtenção das informações.  

Específicos 

 Identificar as boas práticas relacionadas à engenharia social que podem auxiliar as 

empresas e as pessoas a prevenir ataques, evitar a obtenção de informação e acesso 

ilegal aos computadores. 

 Investigar a percepção das pessoas quanto ao conhecimento sobre Engenharia Social. 

1.4 Metodologia 

A pesquisa pode ser definida com um procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos (Gil, 2002). Para este 

trabalho a metodologia adotada está dividida em 2 fases, que correspondem aos objetivos 

específicos definidos. A Figura 1 representa as etapas do processo metodológico utilizada nos 

estudos.  

 Revisão Bibliográfica (RB): Para o primeiro objetivo específico, que é um meio de 

pesquisa para identificar trabalhos relevantes por meio de uma busca com 

procedimentos definidos a serem seguidos. 

 Pesquisa Quantitativa (PQ): Para o segundo objetivo específico que é um método 

usado para investigar, coletar dados e obter resultado através de percepções e análises.   
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Figura 1 - Visão geral do método da pesquisa 

 

Fonte: O autor (2019). 

Antes de executar as fases que compõem o processo metodológico foi realizada uma 

Revisão Inicial (RI) que auxiliou na fundamentação do trabalho e na identificação de 

trabalhos relacionados. A RI ocorreu no mês de Agosto de 2019.  

As seguintes etapas conduzem a RB: (i) Planejamento, (ii) Execução e (iii) Resultados. 

A RB ocorreu nos meses de Agosto a Outubro de 2019 onde foram identificadas publicações 

relevantes como artigos científicos por meio de busca manual em anais de eventos e revistas 

especializadas, além de artigos e trabalhos de conclusão de curso (monografia, dissertação e 

tese) no Google Acadêmico. O Capítulo 3 descreve a RB e os resultados obtidos. 

As etapas que conduzem a PQ são: (i) Planejamento e execução e (ii) Análise do 

resultado da PQ. A pesquisa foi realizada nos meses de Outubro e Novembro de 2019 para 

verificar a percepção das pessoas quanto ao conhecimento sobre ESoc. O Capítulo 4 descreve 

a PQ e os resultados obtidos.  

1.5 Organização do Trabalho 

O Capítulo 1 apresentou os aspectos principais do trabalho e contém a introdução, 

contextualização, motivação, justificativa, objetivos, metodologia adotada e a organização do 

trabalho. Os demais capítulos estão descritos abaixo: 
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Capítulo 2 – Fundamentação Teórica: Este capítulo apresenta os assuntos relevantes 

para a pesquisa que fundamentam os conceitos básicos utilizados na pesquisa como: 

Segurança da Informação, Engenharia Social, Fator Humano e Trabalhos Relacionados.  

Capítulo 3 – Técnicas de Prevenção Relacionadas à ESoc:  Este capítulo apresenta 

o estudo da revisão bibliográfica, como o planejamento, a execução e os resultados da 

pesquisa.   

Capítulo 4 – Percepção Quanto ao Conhecimento sobre ESoc: Apresenta os 

resultados obtidos com a pesquisa quantitativa. 

Capítulo 5 – Conclusão e Perspectivas Futuras: Este capítulo contém as 

considerações finais, além de citar as limitações e os trabalhos futuros. 

Apêndice A – Documentos da Revisão Bibliográfica: Apresenta os dados 

publicações selecionadas através da RB. 

Apêndice B – Documentos da Pesquisa de Opinião: Apresenta as respostas das 

pessoas que responderam o questionário. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresentará os vários pontos de vista de autores a respeito 

dos conceitos que estão sendo abordados neste trabalho. 

2.1 Segurança da Informação 

Para as organizações a informação é um ativo essencial, desta forma precisa ser 

preservada adequadamente. Devido o grande aumento de interconectividade, nos dias de hoje 

as informações estão cada vez mais expostas a diversas ameaças e vulnerabilidades (ABNT 

NBR ISO/IEC 17799, 2005). 

De acordo com norma ABNT NBR ISO/IEC 27002 (2013) para a organização, um 

ativo é qualquer coisa que possua valor, como: as bases de dados, os arquivos, pessoas e a 

própria informação. Segundo Sêmola (2003) toda informação que não pode ser perdida, os 

meios de armazenamento, os equipamentos que envolvem manuseio, transporte e descarte, 

são considerados ativos. 

A informação possui um valor tão significativo, que pode se tornar um grande 

diferencial para quem a possui (REZENDE e ABREU, 2013), em todas as atividades que 

envolvem pessoas, processos, sistemas e tecnologias ela está presente, e é utilizada como 

aliada tanto no ambiente interno e externo das empresas (LONGINIDIS e GOTZAMANI, 

2009). 

A SI diz respeito à proteção da informação das várias ameaças para garantir a 

continuidade do negócio, minimizar o risco ao negócio, maximizar o retorno sobre os 

investimentos e as oportunidades de negócio (NBR ISO 27002). Também pode ser definida 

como uma área de conhecimento voltada para proteção dos ativos da informação contra 

acessos não autorizados, alterações indevidas ou indisponibilidade (SÊMOLA, 2003).  

O ciclo de vida da informação inicia-se pelo seu manuseio, armazenamento, transporte 

e descarte. Durante o ciclo o valor e os riscos da informação podem oscilar em relação aos 

ativos, caso haja exposição de uma informação privada de forma não autorizada 

evidentemente seu valor não será o mesmo de antes (ABNT NBR ISO/IEC 27002, 2013). 

Sêmola (2003) apresenta o ciclo da informação em 4 etapas, que detalham como as 

informações podem ser expostas às ameaças e podem comprometer a segurança da mesma. A 

Figura 2 ilustra o ciclo. 
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Figura 2 - Ciclo de vida da informação 

 

          Fonte: Adaptado de Sêmola (2003). 

Gragg (2002) afirma que durante haver grande quantidade de informações para 

realização de práticas de ESoc, pode-se considerar a possibilidade de reais ataques, práticas 

que muitas vezes são difíceis de se defender. 

Os princípios básicos da SI de acordo com Sêmola (2003), que visam à preservação 

dos ativos da informação são compostos pela: confiabilidade, integridade e disponibilidade:  

• Confidencialidade: o acesso à informação é limitado, somente para pessoas 

autorizadas; 

• Integridade: tem o propósito de garantir que a informação seja mantida de forma 

legítima, sem inconsistências, ou seja, prevenindo-a de possíveis modificações 

(criação, alteração e destruição) não autorizadas; 

• Disponibilidade: define que a informação esteja acessível aos usuários legais, de 

modo apropriado. 

2.1.1 Segurança no Ambiente Físico e Lógico 

Diversos meios podem ser usados para proteger a informação entre eles a segurança 

física que dispõe de vários mecanismos de controle, o conceito de segurança física pode ser 

utilizado nas organizações de modo que a decisão de controle utilizado depende da criticidade 

da informação para os negócios da empresa (ALEXANDRIA, 2009). 
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Segurança do ambiente físico estabelece medidas de proteção e controles de segurança 

de equipamentos, documentações e informações contra acessos indevidos de pessoas não 

autorizadas. Desta forma uma barreira de proteção é formada de forma a complementar a 

gestão e segurança do acesso lógico (ABNT NBRISO/IEC 27002, 2013). 

Segundo a ABNT NBR ISO/IEC 27002 (2013) existem duas categorias de controles 

de segurança física que estão divididos em: controles administrativos e controles explícitos. O 

primeiro possui o propósito de identificar visitantes e funcionários, controlar a entrada e saída 

de terceiros e outros, e o segundo é formado por intermédio de câmera, alarmes, fechaduras e 

guardas de segurança. 

A segurança no ambiente lógico disponibiliza controles de acesso às organizações 

através de ações e procedimentos com intuito de proteger dados, programas e sistemas das 

tentativas de acesso não autorizadas, vindas de outros usuários ou outros programas. A 

segurança lógica está relacionada aos casos onde há o desejo do indivíduo cessar um objeto 

intangível, normalmente este indivíduo é um usuário ou processo e o objeto do cenário pode 

ser um software ou arquivo (DIAS, 2000). 

2.1.2 Ameaças e Vulnerabilidade  

No dia a dia das organizações as vulnerabilidades estão presentes e apresentam-se das 

formas mais variadas nas diversas áreas, a identificação de vulnerabilidades e os impactos que 

podem gerar no negócio é essencial para definir e aplicar meios adequados que garantam a 

segurança (OLIVEIRA, 2017). 

As principais vulnerabilidades de acordo com Peixoto (2006) podem ser do tipo: 

 Físicas: contendo salas de CPD mal planejadas, com estrutura de segurança fora 

dos padrões exigidos; 

 Naturais: muitos equipamentos estão sujeitos a sofrem danos naturais como, por 

exemplo, os computadores com tempestades, incêndio, além, de falta de energia, 

acúmulo de poeira, aumento da umidade e temperatura; 

 Hardware: em relação ao desgaste do equipamento, obsolescência ou má 

utilização; 

 Software: se não forem instalados de forma correta, possuírem erros de 

configuração ou vazamento de informações, dependendo da situação podem 

ocorrer perda de dados ou indisponibilidade de recursos; 

 Mídias: quando há perda ou danos em Disquetes e CDs, como também radiação 

eletromagnética que ocasionar danos irreparáveis; 
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 Comunicação: para os acessos não autorizados ou perda de comunicação; 

 Humanas: se referente as vulnerabilidades ao fator humano, como falta de 

treinamentos, conscientização, e o não cumprimento das políticas de segurança. 

2.2 Engenharia Social 

Segundo Long (2013) a técnica de ESoc representa uma ameaça real e perigosa para 

os indivíduo e empresas. Os ataques são utilizados por golpistas em práticas fraudulentas que 

podem ser aplicadas em diversas áreas e na exploração de falhas das empresas (ROSA et al., 

2012). A ESoc pode ser utilizada para diversos fins que podem atingir ou não os valores 

morais (PEREIRA e MARTINS, 2015). 

O termo ESoc refere-se à utilização de influência e persuasão para enganar as pessoas, 

meio de obter informações sigilosas, através do uso ou não de tecnologias (MITNICK e 

SIMON, 2003).  

Para conceituar ESoc Hadnagy (2011) define de acordo com o significado dos dois 

termos: engenharia e social. “Engenharia” como a ciência usada para aplicar conhecimentos 

técnicos aos problemas do cotidiano e “Social” como a capacidade de um indivíduo se 

relacionar com outros indivíduos dentro de um grupo. 

Segundo Rosas et al. (2012) nas empresas os ataques podem ser aplicados a qualquer 

momento e hora, o atacante precisa apenas perceber a oportunidade e a vítima para realizar o 

ataque. Para Mitnick e Simon (2003) a arte de trapacear envolve duas particularidades, a de 

enganar pessoas objetivando o dinheiro, especialidade denominada de grifter, e a 

especialidade que pertence a ESoc, relacionada às fraudes, persuasão e domínio contra as 

organizações na maioria dos casos com o propósito nas informações. 

A ESoc pode causar grande risco para SI, porém a técnica pode ser compreendida, 

medida e tratada de forma eficiente, diminuindo desta forma os ataques as informações das 

organizações (CARVALHO e GALVÃO, 2016). 

No contexto de SI realiza-se a manipulação de pessoas para fazê-las de forma 

inconsciente realizar ações que causem problema na confidencialidade, integridade e 

disponibilidade e integridade de recursos organizacionais, incluindo também a informação, os 

sistemas de informação e os sistemas financeiros (STROZER et al., 2014). 

Uma organização pode utilizar das melhores tecnologias existentes no mercado, 

treinar os funcionários para guardarem segredos antes de irem embora e contratar guardas da 
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melhor empresa de segurança, ainda assim a organização estará vulnerável (MITNICK e 

SIMON, 2006). 

Para se defender de possíveis ataques é preciso criar rotinas de treinamento que 

esclareçam o comportamento diante de técnicas de ESoc e uma sólida política de segurança 

(DOLAN, 2004). 

2.2.1 Perfil do Engenheiro Social 

Normalmente o engenheiro social é uma pessoa agradável, educada, simpática e 

carismática. Principalmente é criativa, flexível e dinâmica, sabe através da conversa ser 

convincente (ARAUJO, 2005). 

Os ataques geralmente são realizados por Crackers, que são hackers mal-

intencionados. Há confusão quanto ao significado em relação aos termos. O “hacker” é um 

indivíduo com conhecimento elevado na área da computação como: linguagem de 

programação e rede de computadores e usa este conhecimento para melhorar softwares 

legalmente, já os Crackers visam gerar danos, roubar dados, dinheiro entre outros (ALVES, 

2010). 

O atacante não precisa ter uma formação específica para realizar as práticas de 

atividade profissional de ESoc, este pode estar atuando em qualquer ramo do mercado. As 

empresas grandes, médias e de pequeno porte são as mais visadas pelos atacantes, para prática 

dos golpes os engenheiros usam técnicas de simpatia, boa conversa, exploração do ambiente e 

de suas possíveis vítimas, verificando os pontos de vulnerabilidade no local que pode ser 

atacado (SILVA et al., 2013). Segundo Popper e Brignoli (2003) os tipos de atacantes e seus 

devidos objetivos de ataque são apresentados na Tabela 1 a seguir. 

Tabela 1 - Tipos de atacante 

INTRUSOS OBJETIVOS 

Estudantes Bisbilhotar mensagens de correio eletrônico de outras pessoas por diversão 

Hackers/ Crackers Testar sistemas de segurança, ou roubar informações 

Representantes Comerciais Descobrir Planilhas de preços e cadastro de clientes 

Executivos Descobrir plano estratégico dos concorrentes 

Ex-funcionários Sabotagem por vingança 

Contadores Desfalques financeiros 

Corretores de valores Distorcer informações para lucrar com o valor das ações 

Vigaristas Roubar informações, como senhas e número de cartões de crédito 

Espiões Descobrir planos militares 

Terroristas Espalhar pânico pela rede e roubo de informações estratégicas 

    Fonte: Popper e Brignoli (2003). 
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2.2.2 Tipos de Ataque  

Mesmo quando os indivíduos seguem as melhores práticas de segurança propostas 

pelos especialistas, instalam os produtos de segurança recomendado e verificam as 

configurações de forma adequada para os sistemas e aplicações das correções de segurança os 

indivíduos estarão sujeitos a vulnerabilidades (MITNICK e SIMON, 2003). 

Há vários meios de ataque e para cada meio várias técnicas que podem ser utilizadas 

nas situações mais diversificadas, na maioria das vezes sempre explorando sempre a fraqueza 

de um grupo de pessoas ou de uma pessoa (PEREIRA e MARTINS, 2015). 

 Meios 

A grande maioria dos ataques consiste em obter dados privilegiados enganando os 

indivíduos de determinados sistemas através de persuasão, identificação falsa e sendo 

carismático para adquirir a confiança da vítima (PEREIRA e MARTINS, 2015). Ainda, 

segundo o autor, os ataques de engenharia social podem ter dois aspectos diferentes: o físico, 

como local de trabalho, por telefone, no lixo ou mesmo on-line, e o psicológico, que se refere 

à maneira como o ataque é executado, tal como persuasão. 

Na Tabela 2, são mostrados alguns mecanismos Técnicos e não Técnicos mais usados 

na ESoc, conforme mostra os resultados abaixo.  

Tabela 2 - Mecanismos de ESoc 

NÃO TÉCNICOS 

Dumpster Diving 

Segundo Granger (2001) é mergulhar no lixo da empresa em busca de informações 

valiosas, como manual de política de segurança, data de eventos, férias, logotipo, papel 

timbrado da instituição, lista de telefones, organogramas, ou até mesmo logins de acesso e 

senha ao sistema 

On-Line Social 

Engineering 

Segundo Granger (2001) é o processo de coleta de dados por meio da internet, ao qual é 
rico em informações 

Impersonation 

Conforme SEI (2014) é tido como a estratégia de representação, onde é criado um 

personagem com o propósito de enganar os outros, via telefone ou acessar uma área restrita 

fisicamente 

Reverse Social 

Engineering 

Granger (2001) descreve como uma tática avançada de engenharia social reversa, onde se 

utiliza da técnica de representação (impersonation), coloca-se em posição de autoridade, ou 

auxílio técnico, para fazer com que a vítima busque ajuda, apoio técnico ou orientação 

TÉCNICOS 

Trojan Horse 

Nome de origem mitológica grega, chamado cavalo de Tróia. Descrito por NIST (2005) 

como um programa com propósito malicioso, que não tem por característica a 

autorreplicação. Em geral fornece acesso não autorizado ao sistema pelo atacante. Poderá 

executar as funções originais do programa, e em background (segundo plano) a atividade 

maliciosa 

Phishing 
Segundo SEI (2014) é o envio de e-mail falso com aspecto e aparência legítima, contudo 

pode conter anexo malicioso ou link direcionado a um site comprometido 

Fonte: Oliveira (2016). 
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De acordo com Popper e Brignoli (2003) os engenheiros sociais utilizam meios para 

realizar ataques como: 

 Telefone Convencional ou VoIP (voz sobre IP): o atacante engenheiro social 

utiliza de habilidades e técnicas para se passar por alguém e enganar a vítima; 

 Internet: para coletar dados de usuários como: login, senha ao serem 

digitados; 

 Intranet: com o objetivo de acessar de forma remota algum microcomputador 

da rede se passando por algum usuário;  

 E-mail: os e-mails falsos são enviados na tentativa de induzir a vítima a clicar 

em links que possuem vírus que se instalarão, como Cavalos de Tróia ou 

redirecionarão a páginas para páginas falsas que coletam dados ao serem 

digitados; 

 Pessoalmente: usando persuasão com a vítima; 

 Chats: o atacante utiliza as salas de bate-papo se passando por outra pessoa; 

 Fax: informações primárias são obtidas para posteriormente realizar um ataque 

bem elaborado; 

 Correio Convencional: envio de correspondências ou cartas falsas para as 

vítimas. Este método não é considerado atual, mas é utilizado com pessoas 

mais antigas ou idosas para enganar essas vítimas; 

 Spyware: é um software espião que monitora o microcomputador sem o 

conhecimento da vítima;  

 Redes P2P (Peer-to-Peer): uma tecnologia que possibilita o compartilhamento 

de arquivos entre computadores, a rede é utilizada para espalhar vírus, Cavalos 

de Tróia e muitos outros, o atacante oferece ajuda as vítimas para obtenção de 

dados; 

 Redes Sociais: sites de relacionamento utilizados por muitos usuários. 

 Técnicas  

As técnicas de ESoc mais utilizadas, segundo Alves (2010) são:  

 Pesquisa: método utilizado para coleta de dados com o objetivo de identificar 

os indivíduos que guardam os dados desejados, posteriormente definem-se 

meios para capturar as informações desejadas.  

 Personificação e Impostura: tem como base a criação de um personagem, 

exemplo, quando o atacante realiza uma ligação se passando por alguém da 

área de informática, e solicita dados como senha da pessoa, ou ainda se passa 

por um assistente da presidência ou gerência e solicita informações em nome 

do seu chefe.  Os atacantes algumas vezes estudam os padrões de fala, tipo de 
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linguagem utilizada pelas vítimas, pois cada organização possui linguagem e 

expressões próprias, isso ocorre, pois, uma conversa com alguém utilizando o 

mesmo tipo linguagem deixa a vítima mais segura e mais fácil de persuadi-la 

para ceder os dados. 

 Divisão de Responsabilidades: objetivo é convencer os funcionários a 

compartilharem suas senhas para serem divididas determinadas atividades ou 

responsabilidades. 

 Spoofing: identificador de chamadas, utilizado para fraudar os números de 

telefones, exibindo no identificador o número determinado pelo fraudador. 

 E-mails Falsos: uma das técnicas mais comuns para obtenção de dados, como: 

senhas, contas bancárias, cartões de crédito, etc. Os e-mails falsos geralmente 

possuem conteúdos que estão em alta na mídia, atualizações de segurança, 

recuperação de dados bancários, promoções, premiações ou qualquer tipo de 

assunto que induza a vítima a clicar em links que instalarão softwares 

maliciosos ou redirecionarão para páginas falsas, que capturam dados ao serem 

digitados.  

 Phishing: golpe eletrônico com objetivo no furto de dados pessoais. 

 Engenharia Social Inversa: uma técnica avançada que requer preparação e 

pesquisa, os papéis do atacante e vítima se invertem, o atacante finge ser uma 

autoridade, de modo que os funcionários peçam informações a ele, assim 

consegue obter informações valiosas e importantes sem que ninguém 

desconfie. 

 Footprint: essa técnica tem por objetivo maior, descobrir informações a 

respeito de algumas tecnologias usadas pela empresa, referentes 

principalmente ao acesso remoto, internet e intranet. Utilizam-se softwares 

especiais para coletar as informações desejadas e é normalmente utilizada 

quando o invasor não consegue absorver as informações desejadas através de 

outras técnicas de persuasão devido à falta de conhecimento por parte das 

vítimas a respeito do assunto desejado pelo invasor. 

 Vasculhar o Lixo: vasculhar o lixo de empresas é um dos grandes métodos 

usados por esses criminosos para conseguirem acessar informações sensíveis, 

pois muitas empresas não se preocupam com o destino do seu lixo ou sequer 

utilizam máquinas fragmentadoras ou trituradoras de papel para que os 

diversos documentos sigilosos não sejam recuperados por pessoas mal-

intencionadas. 

 Olhar Pessoas Digitando: para descobrir as senhas das pessoas enquanto elas 

digitam.  
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 Programação Neurolinguística: baseia-se em imitar o jeito de ser da vítima 

como, por exemplo, sua maneira de falar, se expressar, gestos e entre outros, 

por um determinado tempo para assim confundi-la, de maneira a formar certa 

intimidade, deixando a vítima pensar que está no comando da situação. Até que 

a partir de certo momento, o engenheiro social passa a comandar o diálogo sem 

que a vítima sequer perceba, capturando assim as informações desejadas. 

De acordo com Gulati (2003), as técnicas mais comuns de ESoc são:  

 Acesso Direto: quando não possui um mediador entre o atacante e a vítima, o 

contato é direto ou pessoalmente; 

 Garimpagem de Informações Descartadas: informações importantes são 

procuradas pelo atacante em lugares onde as vítimas descartam as informações 

como se fossem lixo;  

 Escutas: são gravadas as comunicações realizadas pela vítima por meio de um 

mecanismo instalado pelo atacante com essa função; 

 Uso da Boa-Fé de Técnicos Especialistas:  o atacante se passa por um 

profissional que atua dando suporte técnico, seus conhecimentos são utilizados 

para tirar proveito da situação; 

 Passar-se por um Técnico: o engenheiro se passa por um técnico de suporte 

para ludibriar a vítima e obter dados;  

 Abuso do Autoritarismo: o atacante utiliza a conduta imperativa se passando 

por um superior para solicitar informações da vítima; 

 Cavalos de Tróia: um software camuflado por outro software é utilizado pelo 

atacante para coletar informações; 

 Janelas Pop-Up: janelas pop-up são injetadas para fazer a vítima se confundir 

e agir de modo esperado pelo atacante. 

 

De acordo com Allen (2006) o ataque de ESoc é único, porém pode envolver múltiplas 

fases, ciclos ou até mesmo uso de várias técnicas tradicionais para obter resultado e alcançar o 

objetivo. O ciclo de ataque é composto por quatro etapas: Reunir Informações (Information 

Gathering), Desenvolver o Relacionamento (Developing Relationship), Exploração 

(Expliotation) e Execução (Execution), como mostra a Figura 3.  
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Figura 3 - O ciclo da ESoc 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Allen (2006). 

Na Etapa 1 – Reunir Informações: o atacante utiliza uma técnica ou mais para obter 

dados sobre a vítima.  A coleta de dados pode ser, por exemplo, por telefone, se passando por 

alguém da empresa para enganar a vítima.  

Na Etapa 2 – Desenvolvimento do Relacionamento: o atacante utiliza e estuda os 

dados e conhecimentos adquiridos sobre a empresa antes de ter contato com a vítima, após 

conquistar a confiança da vítima passa para fase seguinte. 

Na Etapa 3 – Exploração: a vítima é explorada a revelar informações (por exemplo, 

senhas) ou executar uma ação (por exemplo, criar uma conta ou tarifas telefônicas). Este ato 

pode representar o fim do ataque ou o começo da próxima etapa. 

 Na Etapa 4 – Execução: quando a vítima completa a tarefa solicitada pelo atacante o 

ciclo se completa, os dados obtidos da vítima são utilizados para atacar a empresa, roubando 

informações ou dinheiro.  

2.3  O Fator Humano  

A natureza humana para Dolan (2004) é mais vulnerável de ser explorada por um 

atacante, devido às pessoas confiarem umas nas outras facilmente e possuírem satisfação de 

ajudar os outros. 

 Um ponto a ser protegido é o fator humano, que muitas vezes tem sido deixado para 

segundo plano, este deveria receber mais atenção, devido ser quem opera com os sistemas e 
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está sujeito a cometer erros, sabendo disso os atacantes se aproveitam desta situação e 

exploram cada vez mais esta fraqueza por meio da ESoc (ALVES, 2010).  

A realidade identifica o fator humano como elo mais suscetível a transmissão de dados 

de forma indevida nas organizações, sendo assim é importante conhecer os hábitos dos 

funcionários da organização para aumentar as formas de proteção dos dados (PEREIRA e 

MARTINS, 2015). 

 Menciona Gragg (2002) que vários gatilhos psicológicos ajudam no sucesso dos 

ataques de ESoc, tais gatilhos incluem, forte afeto, sobrecarga de trabalho, reciprocidade, 

relacionamentos falsos, difusão de responsabilidade e dever moral, autoridade, integridade e 

consistência.  A confiança, medo de autoridades, desejo de ser útil, falta de preocupação com 

a segurança são alguns fatores que permitem a ESoc funcionar com as pessoas em qualquer 

lugar do mundo (CONHEADY, 2014). 

2.4 Trabalhos Relacionados 

O uso de boas práticas para prevenir ataques de Esoc têm atraído diversos 

pesquisadores que realizam estudos sobre o tema no contexto das organizações, entre os 

trabalhos incluem o de Silva (2012), Silva et al. (2012), Alencar et al. (2013), Batista (2015) e 

Maulais (2016).   

2.4.1 Silva (2012) 

O trabalho de Silva (2012) é um estudo que realiza uma análise voltada para os 

métodos de ataque e ações de segurança contra ESoc nos ambientes corporativos, o foco está 

nos aspectos que avaliam o processo de ataque e a avaliação da segurança na defesa de 

ataques nas organizações. 

 O autor conceitua temas relevantes com tema de pesquisa e aborda três critérios de 

segurança e propõe uma síntese dos métodos tendo como base uma fórmula dada como 

Ponderação de Segurança Unificada (PSU). A metodologia de pesquisa adotada caracteriza-se 

como pesquisa por analogia, com o objetivo de propor uma análise de casos fictícios 

aplicados em cenários que ocorrem ataques de ESoc, também foi realizada uma análise 

comparativa afim de analisar metodologias de segurança com o intuito de formar uma única 

metodologia a PSU (SILVA, 2012). 
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O estudo tem como base os três critérios de segurança, os quais realizam as análises 

de: Teste de Conformidade que abrange conhecimentos sobre dados da empresa, Método 

Mosler para compreensão dos riscos em relação aos dados e Método William T. Fine que 

fornece um entendimento aos danos financeiros que podem ser causados, o uso das três 

abordagens é uma forma de análise mais precisa em relação aos danos e proteção que as 

organizações devem possuir com suas informações para prevenir a ESoc (SILVA, 2012). 

De acordo com Silva (2012) os critérios auxiliam a medir o grau de segurança de uma 

organização, por meio de métodos matemáticos para avaliar os cenários de segurança 

fictícios. Os critérios funcionam como um guia de como a empresa deve atuar com os dados, 

cria-se uma maneira de medir a segurança e identifica-se o que deve ser investido para manter 

a segurança, os métodos auxiliam na defesa de ESoc e podem diminuir a probabilidade de 

êxito de ataque. 

O cenário da pesquisa é interessante, envolve a gestão corporativa de (TI), ESoc e 

formas de combate, o estudo apresenta a discussão das técnicas e procedimentos relacionados 

aos ataques, em relação a avaliação dos métodos permitiu migrar da análise especulativa para 

elementos quantitativos (SILVA, 2012). 

Silva (2012) menciona que estudos na área de ESoc, representam uma necessidade 

atual, além de envolver conceitos segurança e métodos que podem auxiliar no combate da 

prática e ataques tecnológicos. Tendo em vista a importância de proteção das organizações, a 

análise de vários critérios de segurança ajudará a avaliar e obter o nível de defesa de empresas 

diante de um ataque. 

A conclusão da análise comparativa de Silva (2012) propõe que a avaliação seja 

realizada com os três métodos e não apenas um, de modo que o resultado individual seja 

realizado cuidadosamente para que os resultados de cada método aplicado influenciem no 

resultado final apresentando o nível de segurança da organização. Desta forma o autor propõe 

integração dos métodos, criando a parametrização denominada PSU. 

2.4.2 Silva et al. (2012) 

O trabalho de Silva et al. (2012) tem como objetivo conceituar a ESoc, aplicada ao 

cotidiano, a maneira como utiliza-se a técnica e como algumas vezes se passa despercebida 

por pessoas e empresas, o estudo tem como propósito a conscientização contra os ataques. 

Como objetivos específicos visam expor técnicas e procedimentos utilizados por engenheiros 
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sociais e formas de prevenção, além de realizar uma análise em empresas públicas e privadas, 

para saber se as mesmas entendem sobre a prática de ESoc como agente significativo na 

proteção e qual o centro dos engenheiros sociais na atualidade. 

Para isso, foram realizadas pesquisas, tanto bibliográficas, quanto de campo, com 

orientação de professores das áreas de administração, a metodologia partiu do autor 

juntamente com a instituição de ensino e empresas entre os meses de setembro e novembro de 

2011, fazendo aplicação de questionários e observação pessoal (SILVA et al., 2012).  

 Silva et al. (2012) realizou uma pesquisa de campo através de um questionário 

qualitativo elaborado pelo autor e professores orientadores, que envolvia profissionais de 

instituições particulares e privadas e atuantes nas áreas da educação e tecnologia da 

informação. 

De acordo com os resultados, apresentados em gráficos mostra-se que apesar de a 

maioria dos funcionários estarem cientes das políticas de segurança das empresas, ainda assim 

realizam atividades indevidas de acordo com as regras das empresas, nesta pesquisa, segundo 

os entrevistados o lado mais vulnerável são hardwares e o softwares, com isso, o risco de 

ataques torna-se maior, pois, apesar de muitos serem formados na área, não possuem 

conhecimentos específicos sobre o tema abordado (SILVA et al., 2012). 

Analisando os fatos mencionados, o autor conclui que as empresas têm como principal 

ponto de vista, um lado totalmente diferente do que realmente está ligado o problema, tendo 

como exemplo sistemas atualizados que precisam ser manuseados por técnicos com 

habilidades e experiência, para que o mesmo seja usado com sucesso. Através do trabalho 

percebeu-se que o problema do sistema de segurança pode ser minimizado se forem tomadas 

as devidas providências proporcionando treinamentos e maior dedicação humana, dificultando 

a retirada de informações sigilosas (SILVA et al., 2012). 

2.4.3 Alencar et al. (2013) 

Alencar et al. (2013) apresenta em seu trabalho um estudo realizado em empresas do 

Grande Recife, estado de Pernambuco, como objetivo verificar a eficiência obtida através do 

processo contínuo de conscientização e treinamento de funcionários de empresas privadas de 

áreas externas à TI, sobre segurança da informação e prevenção de incidentes de segurança de 

dados. Demonstra-se uma estratégia, sem custo de aquisição de ferramentas para tornar os 

usuários uma proteção corporativa. 
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Aplicou-se um treinamento de ESoc e phishing, dois dias seguidos, com duas horas de 

treinamento por dia, com casos práticos buscando exemplificar e transmitir informações sobre 

os assuntos. Trinta funcionários de cada uma das quatro empresas participantes da pesquisa 

participaram do treinamento por meio de palestras (ALENCAR et al., 2013). 

Depois do treinamento foram enviados aos funcionários boletins de segurança, três 

vezes por semana, durante quatro semanas, alertando-os sobre as ameaças relativas à ESoc e 

phishing, durante 21 dias após 15 dias de treinamento foram enviados e-mail diários com 

diferentes phishing para funcionários separados por grupos (que receberam ou não 

treinamento) para testar os usuários (ALENCAR et al., 2013).  

De acordo com Alencar et al. (2013) quatro empresas privadas do setor terciário de 

doze grupos, para verificar a quantidades de cliques de usuários para os e-mails enviados. Por 

meio da pesquisa foi possível verificar que a ESoc e o phishing são ataques eficientes para 

obter dados internos de organizações, a análise do comportamento demonstrou que grupos 

que receberam treinamentos tiveram comportamento diferente dos que não tiveram, estes 

tiverem mais atenção e cuidado e apresentaram um número menor de vítimas de social e 

phishing. 

Foi analisado os e-mails enviados três vezes por semana que auxiliaram na 

aprendizagem para um comportamento preventivo. Assim a conscientização é vista como 

forma eficaz para segurança das informações das organizações, pois o conhecimento sobre o 

assunto fortalece que o elo mais fraco (pessoas) a se prevenir de ataques (ALENCAR et al., 

2013). 

2.4.4 Batista (2015) 

 No trabalho de Batista (2015) aborda-se o tema de ESoc, como esta técnica é 

entendida pelo mundo e o porquê do ser humano ser um fator tão vulnerável à ataques, além 

de apresentar as principais técnicas utilizadas pelos engenheiros, as formas de defesa para os 

ataques e como os profissionais de SI podem ajudar na compreensão da importância da 

técnica nas suas organizações.  

A pesquisa está fundamentada em bibliografias de autores que abordam o assunto, 

assim como em pesquisas feitas por estudiosos das áreas de psicologia e ciência da 

computação, como também na experiência do próprio autor.  O trabalho mostra que não ter 
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conhecimento sobre o assunto pode ocasionar perdas grandiosas para as organizações 

(BATISTA, 2015). 

De acordo com Batista (2015) foco da pesquisa na área da ciência analisa o ganho de 

informação (formas de obter os dados), elicitação (o saber conversar) e o pretexto (definido 

como uma história de fundo, com personalidade e atitudes para maquiar um engenheiro, que  

enganará a vítima), e na área da psicologia o foco está voltado para os métodos de persuasão¸ 

foram exemplificas formas de ataques utilizando ambas as áreas com a finalidade de atingir os 

objetivos desejados. 

O autor trabalha com a seguinte problemática a qual busca responder: Por que, mesmo 

com a melhor tecnologia de SI, os profissionais ainda estão vulneráveis a ataques de ESoc? 

Para responder à questão de pesquisa, o objetivo geral do estudo visa compreender os 

métodos e práticas utilizados pelos engenheiros no roubo de informações sensíveis, para 

poder então combater a prática de ESoc. Os objetivos específicos buscam caracterizar o 

entendimento atual sobre ESoc, entender técnicas utilizadas para esse tipo de ataque, e 

auxiliar na identificação e mitigação de ataques (BATISTA, 2015). 

 Batista (2015) realiza primeiramente um levantamento bibliográfico de pesquisadores 

que identificaram as características de ESoc, os métodos e práticas da psicologia social, e 

como a psicologia social atua dentro da ESoc, ao longo da pesquisa o autor realiza um estudo 

de caso referenciando ao assunto abordado. 

Na metodologia utilizou-se a pesquisa dedutiva, para tratar dos conceitos da pesquisa e 

para o procedimento metodológico utilizou-se dois métodos, o monográfico que abrange as 

principais técnicas da ESoc, visa um estudo de determinados indivíduos, grupos, instituições, 

com a finalidade de obter generalizações, enquanto o método observacional trata sobre os 

princípios psicológicos ligados a técnica, no estudo observou- se apenas algo que acontece ou 

que já aconteceu (BATISTA, 2015). 

 Batista (2015) apresentada de forma detalhada o atual entendimento da ESoc, como as 

técnicas são utilizadas para os ataques e como identificar e combater ataques. Por meio do 

estudo mostraram-se as razões que tornam a natureza humana o alvo mais vulnerável para um 

ataque, a pesquisa cuidadosamente exemplifica como as vulnerabilidades humanas são 

exploradas pelos atacantes, como as técnicas são aplicadas, e como os engenheiros podem 

aproveitar de várias situações para realizarem ataques, não possuir conhecimento sobre está 

técnica pode ser perigoso tanto para pessoas como para empresas. 
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Batista (2015) menciona que estudiosos da área da psicologia têm estudado durante 

anos os aspectos e comportamentos dos seres humanos, esses estudos ajudam na compreensão 

do porquê muitos indivíduos são facilmente enganados pelos engenheiros.  Conseguir de fato 

anular um ataque de um profissional experiente e determinado é muito difícil, principalmente 

quando as pessoas não possuem conhecimento sobre a prática, o uso de recursos avançados 

como softwares e hardware nesses casos não ajudará, pois os indivíduos muitas das vezes 

acabam sendo enganados e cedem informações importantes, privilegiadas sem perceber. 

Quanto ao profissional da área de SI cabe a eles prevenirem que situações catastróficas 

em relação aos dados ocorram, assim como convencer outras pessoas que a segurança dos 

dados é muito importante (BATISTA, 2015).  

  Segundo Batista (2015) a realização para a pesquisa teve como limitação os poucos 

estudos brasileiros sobre o assunto pesquisado, o autor relata que existem muitas reportagens, 

mas muitas não se aprofundam no assunto, que artigos são quase inexistentes, mas existem 

vários estudos em outras línguas como a inglesa a qual foi utilizada como base para as fontes 

de pesquisa. Conclui, sugerindo estudo profundos nas características trabalhadas na pesquisa, 

assim como entendimento das etapas que são utilizadas para coleta de dados, como também 

estudos sobre psicologia social na ESoc.  

2.4.5 Maulais (2016) 

No trabalho de Maulais (2016) o foco é a análise das técnicas de ataques e defesa de 

ESoc em empresas de pequeno, médio e grande porte, localizadas na cidade de Belo 

Horizonte, no estado de Minas Gerais. Como objetivos específicos o autor busca identificar as 

tipologias de ataques em ambientes organizacionais, identificar técnicas de defesa utilizadas 

para migrar os ataques cibernéticos, propõe um modelo de política de segurança da 

informação e compara as técnicas de defesa entre as pequenas, médias e grandes empresas. 

A metodologia adotada é uma abordagem qualitativa, aplicada à ESoc e à SI em sete 

organizações de pequeno, médio e grande porte, com duas empresas para categoria serviços, 

duas empresas classificadas como comércio e duas empresas do setor industrial, analisadas 

para obter a comparação entre os resultados (MAULAIS, 2016). 

Para a coleta de dados, diferentes técnicas, tais como: estudos de artigos, dissertações, 

teses e livros abordando SI, bem como ESoc e entrevistas semiestruturadas forma utilizadas. 

Por meio das comparações das informações obtidas pela pesquisa bibliográfica, entrevistas e 



35 

 

observação dos estudos de casos múltiplos, empenhando-se para obter as respostas aos 

objetivos da pesquisa (MAULAIS, 2016). 

O autor mostra que através da pesquisa de campo realizada que mesmo sendo 

utilizadas as melhores tecnologias de SI, uma empresa ou indivíduo é completamente 

vulnerável a situações por meio de ESoc.  Para o combate as organizações devem 

implementar política de segurança da informação para proteger seus dados e de seus usuários, 

assim como devem oferecer programas de treinamentos e conscientização de SI.  

2.4.6 Comparativo da Proposta com os Trabalhos Relacionados 

A seguir é apresentada a Tabela 3 contendo a diferença entre os trabalhos relacionados 

com a proposta deste trabalho 

Tabela 3 - Comparativo dos trabalhos relacionados 

AUTOR * CONSIDERAÇÕES 

Silva (2012) 

 

O Trabalho de (a) Silva (2012) propõe a avaliação de nível de segurança da 
organização com a integração de três métodos criando a parametrização denominada 

PSU. Este trabalho relaciona um conjunto de boas práticas que podem auxiliar no 

combate de ESoc.   

Silva et al. (2012) 

O trabalho de Silva et al. (2012) tem como objetivo conceituar a engenharia social, 
onde aplica-se no cotidiano, de que maneira se usa a técnica e como é possível ser 

despercebida por pessoas e empresas, o estudo tem como propósito a conscientização 

contra os ataques. O trabalho proposto tem o objetivo apresentar as boas práticas para 

prevenir ataques e verificar a percepção das pessoas quanto ao tema ESoc. 

Alencar et al. (2013) 

Diferente do trabalho de Alencar et al. (2013) que visa verificar a eficiência obtida 
através do processo contínuo de conscientização e treinamento de funcionários de 

empresas privadas de áreas externas à TI, sobre segurança da informação e prevenção 

de incidentes de segurança de dados, este trabalho tem como propósito verificar se as 

pessoas possuem conhecimento sobre ESoc.  

Batista (2015) 

O trabalho de Batista (2015) busca responder a problemática: Por que, mesmo com a 

melhor tecnologia de SI, os profissionais ainda estão vulneráveis a ataques de ESoc?,  

com base em conceitos abordados na literatura. Este estudo apresenta uma visão geral 

e descreve as boas práticas de ESoc citadas na literatura e a percepção das pessoas 

sobre ESoc. 

Maulais (2016) 

O trabalho de Maulais (2016) tem foco na análise das técnicas ataques e defesa de 

engenharia social em empresas de pequeno, médio e grande porte, este estudo 

apresenta uma lista de boas práticas para auxiliar na prevenção de ataque de ESoc.  

  Fonte: O autor (2019). 
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3 TÉCNICAS DE PREVENÇÃO RELACIONADAS À ESOC   

Para identificar as boas práticas que podem ajudar na prevenção de ataques de ESoc a 

RB foi realizada neste estudo para atender o objetivo específico1. Para Gil (2002) a RB, assim 

como outras modalidades de pesquisas, é desenvolvida através de etapas. Quando realizada de 

maneira sistemática e rigorosa fornece uma base sólida de conhecimento, permitindo abordar 

o tema em áreas que já possuem pesquisas e ainda verificar novas áreas de pesquisa 

(WEBSTER e WATSON, 2002). 

De acordo com Gil (2002) a RB é desenvolvida com base em materiais já elaborados 

como livros e artigos científicos. Funciona como um instrumento para identificação de 

trabalhos publicados sobre um tema específico estudado, para que o pesquisador possa 

desenvolver uma síntese do conhecimento sobre o assunto (BIOLCHINI et al., 2005). Para 

conduzir a busca pelas publicações um plano para RB foi elaborado, como base no roteiro 

desenvolvido por Biolchini et al. (2005), Conforto et al. (2011) e Gil (2002). 

As seguintes etapas conduziram a RB: (i) Planejamento da RB: os objetivos da 

pesquisa são listados e um plano de revisão é definido; (ii) Execução da RB: envolve a 

identificação dos estudos preliminares, a seleção e avaliação de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão estabelecidos no plano de avaliação; (iii) Resultado da RB: os dados do 

artigos são extraídos e sintetizados.   

3.1 Planejamento da RB  

O objetivo desta RB foi descrever as boas práticas relacionadas à ESoc que são 

utilizadas para prevenir ataques, de forma a auxiliar na segurança e prevenção de obtenção 

das informações.  

 Fontes, Idioma e Expressão de Busca 

As buscas pelas publicações foram realizadas nos seguintes locais definidos: 

1. Anais das conferências nacionais relacionados à Segurança da Informação 

apoiados pela SBC (Sociedade Brasileira de Computação) que possuem 

relação com o tema de pesquisa. Os eventos definidos foram: (i) Simpósio de 

Segurança da Informação e Sistemas Computacionais (SBSEG), (ii) Simpósio 

Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI), (iii) Revista Eletrônica de 
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Sistemas de Informação (RESI) e (iv) Revista Brasileira de Sistemas de 

Informação (iSys). 

2. No site Google Acadêmico (https://scholar.google.com.br) para obtenção de 

publicações como trabalhos de conclusão de curso (monografia, dissertação e 

tese) e artigos científicos. 

O idioma Português foi escolhido pelo fato de se buscar entender a temática da ESoc 

no contexto brasileiro. A busca foi delimitada para identificar as publicações nas fontes 

definidas por meio de palavras-chave e sinônimos, sendo elas: engenharia social OU 

segurança da informação OU “prevenção de ataques” OU “métodos de prevenção” OU 

“estratégias de defesa” OU “técnicas de proteção”. 

 Critérios de Seleção  

Critérios de inclusão foram utilizados para selecionar e avaliar os estudos para este 

trabalho. Todos os tipos de estudos relacionados com o tema de pesquisa, neste caso, artigos 

científicos e trabalhos de conclusão de curso que foram publicados em 2010 até o ano de 2019 

foram selecionados. Estudos que não apresentam relação com o tema de pesquisa serão 

desconsiderados. A seleção de estudos ocorreu por meio de filtros em duas etapas. 

 Etapa 1 (1º Filtro) - Realizado por meio de análise do título, do resumo e das 

palavras-chave de acordo com o critério de seleção C1 (Critério 1): a publicação 

deve possuir indicações que citam prevenções de ataques de ESoc para empresas e 

pessoas (ou sinônimo); 

 Etapa 2 (2º Filtro) - Realizado por meio da leitura completa das publicações de 

acordo com o critério de seleção C2 (Critério 2): apresentar descrição sobre boas 

práticas (ou sinônimo) na prevenção de ataques de ESoc.  

OBS: A realização dos filtros no Google Acadêmico ocorreu obedecendo a uma ordem 

de parada, que foi atendida quando não houve mais nenhuma publicação identificada nas três 

páginas seguintes, após a última verificada, no caso dos anais todas as publicações foram 

lidas. 

 Procedimentos de Extração de Dados 

As informações extraídas das publicações relevantes para a pesquisa foram registradas 

em tabelas de acordo com os campos descritos abaixo. 
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 Dados da Publicação Selecionada:  

o Título: indica o título do artigo;  

o Autor(es): nome dos autores;  

o Palavras-chave: lista das palavras-chave;  

o Fonte da publicação: local de publicação;  

o Ano da publicação: ano de publicação;  

o Resumo: texto contendo uma descrição do resumo.  

 Dados Derivados do Objetivo:  

o Métodos citados: boas práticas de ESoc identificadas nas publicações;  

o Descrição das boas práticas: definição sobre boas práticas citadas;  

o Metodologia de uso: qual (is) o(s) método(s) usados para verificar a eficiência das 

boas práticas (se houver); 

o Plano de ação: como as boas práticas podem ser usadas (se houver); 

o Teste/validação: descrição de como ocorreu o teste/validação das boas práticas (se 

houver); 

o Tipo de organização: qual tipo da organização estudada no trabalho (se houver); 

o Comentários adicionais: comentário do pesquisador (se houver). 

3.2 Execução da RB  

Nos locais definidos para as buscas das publicações foram realizados os filtros por 

meio das palavras-chave, selecionando publicações de acordo com os critérios de seleção que 

foram definidos. Nas fontes de pesquisa foram selecionados apenas trabalhos entre os anos de 

2010 a 2019 que abordavam o assunto e os trabalhos que não correspondem com a pesquisa, 

publicações duplicadas ou indisponíveis foram excluídas. 

A primeira análise com o 1º Filtro ocorreu aplicando o C1 (a publicação deve possuir 

indicações que citam prevenções de ataques de ESoc para empresas e pessoas) e nas 

publicações restantes foi aplicado o 2º Filtro através do critério de seleção C2 (apresentar 

descrição sobre boas práticas (ou sinônimo) na prevenção de ataques de ESoc). 

No Google Acadêmico strings de busca foram elaboradas com as palavras-chave para 

filtrar os trabalhos que abordam o tema. Inicialmente foram identificadas 211 publicações, 

sendo que 91 publicações foram selecionadas em relação à critério do 1º Filtro. Dessas 91 

publicações 89 foram selecionadas após a aplicação do critério do 2º Filtro, mas havia 57 
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réplicas que foram descartadas, totalizando 34 publicações restantes, conforme mostra a 

Tabela 4. 

Tabela 4 - Total de publicações identificadas no Google Acadêmico 

PALAVRAS-CHAVE #1 #F1 #F2 
ORDEM DE 

PARADA 

“Engenharia social prevenção de ataques” 62 22 22 7ª página 

“Engenharia social estratégias de defesa” 17 2 2 2ª página 

“Engenharia social técnicas de proteção” 38 23 22 5ª página 

“Engenharia social métodos de prevenção” 9 3 3 1ª página 

“Segurança da informação prevenção de 

ataques de engenharia social” 
45 24 24 5ª página 

“Segurança da Informação estratégias de defesa 

engenharia social” 
7 4 4 1ª página 

“Segurança da Informação técnicas de proteção 

de engenharia social” 
15 7 6 2ª página 

“Segurança da informação métodos de 

prevenção de engenharia social” 
18 6 6 2ª página 

TOTAL 211 91 89 - 

    Legenda: #1: Publicações Identificadas (Aprox.), #F1 = 1º Filtro, #F2 = 2º Filtro  

    Fonte: O autor (2019). 

Nas buscas manuais dos anais e revistas inicialmente foram identificadas 74 

publicações, após o 1º Filtro, 4 publicações foram selecionadas e aplicando o 2º Filtro, 2 

publicações foram utilizadas no estudo, conforme mostra a Tabela 5. 

No SBSEG foram identificadas 29 publicações, mas nenhuma foi selecionada. No 

SBSI foram identificadas 16 publicações e 1 foi selecionada. Na revista RESI foram 

identificadas 20 publicações, 3 foram pré-selecionada, mas haviam 2 réplicas e 1 foi 

selecionada. Na revista iSys foram identificadas 9 publicações e nenhuma foi selecionada.  

Tabela 5 - Total de publicações identificadas 

FONTE INICIALMENTE #F1 #F2 

SBSEG 29 - - 

SBSI 16 1 1 

RESI 20 3 1 

iSys 9 - - 

TOTAL 74 4 2 

                                             Legenda: #F1 = 1º Filtro, #F2 = 2º Filtro  

                                             Fonte: O autor (2019).      

Com os filtros realizados no Google Acadêmico foram obtidas 34 publicações e nos 

Anais e Revistas foram obtidas 2 publicações, totalizando 36 publicações, mas existia 3 

réplicas que foram descartadas, totalizando 33 publicações para compor a revisão do estudo. 
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Para cada uma das 33 publicações selecionadas, houve o preenchimento com 

informações relevantes em um formulário que foi elaborado (ver Apêndice A), seguindo o 

procedimento de extração de dados definido na Seção 3.1. A lista das publicações utilizadas 

que compõem a revisão são apresentadas na Tabela 6.   

Tabela 6 - Publicações utilizadas para o estudo 

ID TÍTULO AUTORES ANO FONTE TIPO 

[P1] 
Engenharia Social: Um Perigo Oculto em 

Simples Técnica 

Geraldo, V. e 

Takeda, F. 
2019 

Google  

Acadêmico 
AR 

[P2] 

Engenharia Social e Segurança da 
Informação: Análise das Questões 

Relacionadas ao Uso das 

Redes Sociais Online 

Oliveira, R. 2019 
Google 

Acadêmico 
DI 

[P3] 
Engenharia Social: Vulnerabilidade à 

Segurança da Informação 

Minatel, A. e 

Malagolli, G. 
2019 

Google 

Acadêmico 
AR 

[P4] 
Ataques de Engenharia Social: Medidas 

Preventivas para a Segurança Da Informação 
Azzolin, M. 2019 

Google 

Acadêmico 
AR 

[P5] 

A Importância de um Programa de 

Conscientização no Âmbito do Exército 

Brasileiro 

Cyrino, F. 2018 
Google 

Acadêmico 
AR 

[P6] 
Segurança da Informação: Vírus Ataques e 

Contramedidas 
Domingos, F. 2018 

Google 

Acadêmico 
DI 

[P7] 

Metodologia para Construção de Storyboard 

de Segurança da Informação como Guia de 
Engenharia Social para Capacitação de 

Colaboradores 

Conceição, L., 

Medeiros, M. e 
Medeiro, G. 

2018 
Google 

Acadêmico 
AR 

[P8] 

Engenharia Social e Segurança da 

Informação no Ambiente Corporativo: Um 
Estudo de Caso em uma Cooperativa de 

Crédito Localizada no Sul de Santa Catarina 

Costa, J. 2018 
Google 

Acadêmico 
DI 

[P9] 

Gestão de Coleções Especiais e Livros Raros 

no Brasil: Um Estudo Sobre Engenharia 

Social 

Leite, B. 2017 
Google 

Acadêmico 
AR 

[P10] 
O impacto da Engenharia Social em uma 

Corporação 
Oliveira, G. 2017 

Google 

Acadêmico 
AR 

[P11] 
Engenharia Social: Conscientizando o Elo 

Mais Fraco da Segurança da Informação 
Fonseca, M. 2017 

Google 

Acadêmico 
MO 

[P12] 
Engenharia Social: Uma Análise Sobre o 
Ataque de Phishing 

Lucidia A., 

Silveira, M., 
Realan A. e 

Amaral, E. 

2016 
Google 

Acadêmico 
AR 

[P13] 
A Engenharia Social e os Desafios da 

Segurança da Informação nas Empresas 

Costa, L. e 

Cruz, S. 
2016 

Google 

Acadêmico 
AR 

[P14] 

Segurança da Informação: Um Estudo Sobre 

o Uso da Engenharia Social para Obter 

Informações Sigilosas de Usuários de 

Instituições Bancárias 

Klettenberg, J. 
 

2016 

Google 

Acadêmico 
DI 

https://revista.fatectq.edu.br/index.php/interfacetecnologica/article/view/619
http://www.ebrevistas.eb.mil.br/index.php/OC/article/view/1674
http://www.ebrevistas.eb.mil.br/index.php/OC/article/view/1671
http://www.ebrevistas.eb.mil.br/index.php/OC/article/view/1671
http://www.ebrevistas.eb.mil.br/index.php/OC/article/view/1671
https://app.uff.br/riuff/handle/1/8793
https://app.uff.br/riuff/handle/1/8793
https://portal.febab.org.br/anais/article/view/1985
https://portal.febab.org.br/anais/article/view/1985
https://portal.febab.org.br/anais/article/view/1985
http://www.riuni.unisul.br/handle/12345/3037
http://www.riuni.unisul.br/handle/12345/3037
https://riuni.unisul.br/handle/12345/2402
https://riuni.unisul.br/handle/12345/2402
http://periodicos.unesc.net/sulcomp/article/view/3155
http://periodicos.unesc.net/sulcomp/article/view/3155
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[P15] 
A Influência da Engenharia Social no Fator 

Humano das Organizações 
Henriques, F. 2016 

Google 

Acadêmico 
DI 

[P16] 

Análise da Mitigação dos Riscos 

da Engenharia Social nas Políticas de 

Segurança da Informação dos Órgãos 

Públicos Federais 

Vieira, S. 2016 
Google 

Acadêmico 
PG 

[P17] 

Engenharia Social - Técnicas de Ataque e 
Defesa em Empresas de Micro, Média e 

Grande Porte 

Maulais, C. 2016 
Google 

Acadêmico 
DI 

[P18] 

Um Estudo sobre a Confiança em Segurança 

da Informação Focado na Prevenção a 

Ataques a Ataques de Engenharia Social nas 

Comunicações Digitais 

Fernandes, J. e 

Souza, R. 
2016 

Google 

Acadêmico 
AR 

[P19] 

Engenharia Social: Uma Análise de 

Ameaças e Cuidados aos Funcionários das 

Agências Bancárias de Santarém e Itaituba – 

Pará 

Carvalho, C. e 

Galvão, A. 
2016 

Google 

Acadêmico 
AR 

[P20] 

Métodos e Práticas Utilizadas em 

Engenharia Social com Intuito de Obstar o 

Roubo de Informações Sensíveis 

Batista, F. 2015 
Google 

Acadêmico 
AR 

[P21] 
Análise Comportamental sobre Ataques 

de Engenharia Social 
Gaspar, J. 2015 

Google 

Acadêmico 
DI 

[P22] 

Engenharia Social: Segurança da 

Informação Aplicada à Gestão de Pessoas-

Estudo De Caso 

Pereira, L. e 

Martins, D. 
2015 

Google 

Acadêmico 
AR 

[P23] 

Segurança em Redes de Computadores: 

Uma Abordagem Sobre o Comprometimento 

Individual em Benefício da Corporação 

Nascimento, J. 2015 
Google 

Acadêmico 
AR 

[P24] 

Classificação Taxonómica dos Ataques de 

Engenharia Social: Caracterização da 

Problemática da Segurança de Informação 
em Portugal relativamente à Engenharia 

Social 

Silva, F. 2013 

 

Google 
Acadêmico 

DI 

[P25] 

Victim Profile: Software de Detecção das 

Vulnerabilidades Mediante o Perfil das 

Vítimas da Engenharia Social 

Barbosa, R., 

Duda, A., 

Pinheiro, C., 

Freitas, F. e 

Silva, P. 

2013 
Google 

Acadêmico 
AR  

[P26] 
Engenharia Social: Uma Ameaça à 

Sociedade da Informação 

Coelho, C.,   

Rasma, E. e 

Morales, G. 

2013 
Google 

Acadêmico 
AR 

[P27] 
Engenharia Social (ou O Carneiro que 

Afinal era um Lobo) 

Pais, R., 

Moreira, F. e 

Varajão, J. 

2013 
Google 

Acadêmico 
AR 

[P28] 

Engenharia Social nas Redes Sociais Online: 

Um Estudo de Caso sobre a Exposição de 

Informações Pessoais e a Necessidade de 

Estratégias de Segurança da Informação 

Silva, N., 

Araújo, W. e 

Azevedo, P. 

2013 
Google 

Acadêmico 
AR 

[P29] 

A Perspectiva de Análise Comportamental 

como Forma de Combate à Engenharia 

Social e Phishing 

Alencar, G., 

Lima, M. e 

Firmo, A. 

2013 RESI AR 

[P30] 
Phishing: Conceitos e Ações Preventivas 

Aplicadas à Empresa 
Pereira, C. 2012 

Google 

Acadêmico 
AR 

https://attena.ufpe.br/handle/123456789/25353
https://attena.ufpe.br/handle/123456789/25353
http://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12205
http://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12205
http://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12205
http://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12205
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/bjis/article/download/5088/3976
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/bjis/article/download/5088/3976
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/bjis/article/download/5088/3976
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/bjis/article/download/5088/3976
http://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8155
http://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8155
http://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8155
http://recipp.ipp.pt/handle/10400.22/11096
http://recipp.ipp.pt/handle/10400.22/11096
http://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8136
http://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8136
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[P31] 

Análise de Métodos de Defesa Contra 

Engenharia Social em Ambientes 

Corporativos 

Silva, D. 2012 
Google 

Acadêmico 
AR 

[P32] 
Engenharia Social: O Elo mais Frágil da 

Segurança nas Empresas 

Silva, C., Rosa, 

A., Chaim, D., 

Carvalho, R. e 

Chimendes, V. 

2012 
Google 

Acadêmico 
AR 

[P33] 

Segurança da Informação Vs. Engenharia 

Social: Como se Proteger para não ser Mais 

uma Vítima 

Alves, C. 2010 
Google 

Acadêmico 
MO 

Legenda: ID: Publicações selecionadas, AR: Artigo, MO: Monografia, DI: Dissertação, PG: Pós-Graduação 

Fonte: O autor (2019). 

3.2 Resultados da RB 

Foi possível identificar por meio da leitura completa das 33 publicações que as boas de 

práticas mais citadas nas publicações são: Conscientização, Treinamento e Políticas de 

Segurança essas podem ser utilizadas tanto pelas pessoas como em organizações para 

prevenção de possíveis ataques de ESoc. A Tabela 7 apresenta as boas práticas identificadas 

nas publicações, em quais publicações elas foram mencionadas e o total de vezes que foram 

citadas.  

Tabela 7 - Boas práticas de ESoc 

ID BOAS PRÁTICAS PUBLICAÇÕES 
TOTAL DE 

CITAÇÕES 

[BP1]  Conscientização 

[P1], [P2], [P3], [P5], [P7], [P8],[10], 

[11], [P14], [P15], [P16], [P17], [P18], 

[P19], [P20], [P21], [P23], [P24], [P26],  

[P27], [P29],[P31], [P33] 

23 

[BP2]  
Treinamento 

 

[P3], [P5], [P7], [P9], [P10], [P11], 

[P15], [P16], [P17], [P21], [P22], [P25], 

[P27], [P29] 

14 

[BP3]  
Políticas de Segurança  

 

[P2], [P3], [P4], [P5], [P6], [P7], [P8], 
[P10], [P11], [P12], [P13], [P15], [P16], 

[P17], [P18], [P19],[P20], [P21], [P22] 

[P23], [P24], [P25], [P26], [P27], [P28], 

[P30], [P31], [P33] 

28 

   Fonte: O autor (2019). 

A identificação das boas práticas permitiu perceber que dentro das Políticas de 

Segurança existem políticas específicas que foram abordadas e que podem auxiliar no 

combate de ESoc. A Tabela 8 a seguir apresenta todas as boas práticas de políticas de 

segurança identificadas nas publicações e o quantitativo de vezes em que elas foram 

mencionadas. 
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Tabela 8 – Políticas de segurança/citações 

Fonte: O autor (2019). 

Os resultados das boas práticas identificadas na RB apresentaram várias medidas que 

estão relacionados na prevenção de ataques de ESoc. De forma resumida cada prática e 

política de segurança serão abordadas de acordo com o apresentado nas publicações: 

 [BP1] Conscientização  

• Na [P1] como formação da conscientização das pessoas se fala da criação de rotinas de 

palestras sobre o tema com regularidade, para que membros da empresa possam 

identificar um ataque desta natureza.  

• A [P2] aborda a conscientização como forma de instruir a população quanto aos 

comportamentos que podem oferecer riscos no ambiente digital, no caso de redes 

sociais online. Na [P3] é mencionada a consciência que os colaboradores precisam ter 

com as informações, sejam elas pessoais ou corporativas.  

• Menciona-se na [P5] a importância de as pessoas conhecerem o valor da informação 

que elas manipulam. Na [P7] a conscientização é tratada como forma de fornecer 

ID TIPOS DE POLÍTICAS PUBLICAÇÕES 
TOTAL DE 

CITAÇÕES 

[PS1] Ferramentas Tecnológicas 

[P3], [P4], [P6], [P7], [10], 

[11], [P15], [P17], [P23], 

[P24], [P26] e [P31] 

12 

[PS2] 
Prevenção para o Acesso as Máquinas/ 

Informações 

[P3], [P4], [P5], [P6], [P17], 

[P19], [P24], [P26], [P31] e 

[P33] 

10 

[PS3] Prevenção para Ataque por e-mail (e similares) 
[P3], [P4], [12], [P22], [P30], 

[P31], [P32] e [P33] 
8 

[PS4] Prevenção para Segurança Física 
[P4], [P5], [10], [P17], [P20], 

[P31], [P33] 
7 

[PS5] Prevenção para o lixo 
[P4], [10], [P24], [P26], [P31], 

[P32] e [P33] 
7 

[PS6] Políticas de Senha 
[P10], [P17], [P19], [P24], 

[P31] e [P33] 
¨6 

[PS7] 
Prevenção para Controle/ Fiscalização de 

Comportamentos 
[P10], [P17], [P18] e [P26] 4 

[PS8] 
Prevenção para Ataques por telefone (ou qualquer 
meio VoIP) 

[P4], [10], [P32] e [P33], 4 

[PS9] Prevenção para Redes Sociais [P2], [P4], [P28] e [P32] 4 

[PS10] Prevenção para Navegação na Internet [P30], [P31] e [P33] 3 

[PS11] Políticas de backup [P17] e [P24] 2 

[PS12] Plano de Resposta a Incidentes [P27] e[P33, 2 

[PS13] Medidas para Usuários não Técnico [P6] 1 

[PS14] Políticas de privacidade [P17] 1 

[PS15] Políticas de Confidencialidade [P17] 1 

[PS16] Política de uso aceitável (UPA), [P17] 1 

[PS17] 
Prevenção para Ataques meio de Contatos 
Interpessoais 

[P17] 1 

[PS18] Prevenção para Identificar Possíveis Alvos [P20] 1 

[PS19] Postura Questionadora [P32] 1 

[PS20] Métodos de Segurança [P27] 1 
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conhecimentos, tomadas de ações diante de situações de risco, para minimizar 

fraquezas humanas a serem exploradas pelos engenheiros sociais.  

• Na [P8] se fala que é fundamental as organizações conscientizem todos seus 

colaboradores a respeito das consequências que a divulgação indevida de dados pode 

acarretar.  

• Para criar e disseminar a consciência a [P10] diz que as organizações devem educar e 

treinar os funcionários, para serem capazes de identificar as situações de riscos, sendo 

que, para propagar essa consciência as empresas devem criar e divulgar suas políticas, 

normas e procedimentos de segurança da informação, através de programas de 

conscientização e treinamento contínuo para que as pessoas sempre conheçam quais 

são as novas técnicas utilizadas e como lidar com cada uma delas. 

Também se fala da divulgação ampla por toda empresa através de circulares internas, 

boletins periódicos on-line ou pela própria Intranet, os casos frustrados de quebra de 

segurança onde um funcionário atuou de maneira correta evitando que algo pior 

ocorresse.  

• A [P11] menciona que as pessoas precisam ser conscientizadas que elas podem estar 

sendo observadas e que poderão se tornar um alvo em potencial de um Engenheiro 

Social. Algumas orientações que podem estar contidas nessa Política de Educação 

continuada são: 

Nunca revele por telefone ou e-mail dados sensíveis como senhas, informações 

pessoais, dados de cartão de crédito, entre outras. Nunca clique em links de site que 

cheguem através de e-mails ou por redes sociais e que não haja certeza da origem. 

Desconfie de qualquer mensagem de e-mail que ofereça facilidades e promoções fora 

do comum.  

Não fale mais do que o necessário com estranhos e tenha em conta que a Engenharia 

Social é uma técnica utilizada há centenas de anos. Muito antes da criação da internet, 

já se utilizava técnicas com objetivos maldosos.  

• A abordagem de conscientização na [P14] sugere que as Instituições Bancárias 

poderiam dispor em seus sites as informações assuntos sobre as políticas de segurança 

da informação, de forma mais interativa, não dependendo da ação única e exclusiva 

dos usuários, através de alertas de segurança antes de realizarem uma transação 

financeira, além de concordância com tais políticas no primeiro acesso realizado pelo 

usuário.  

Também se fala que a sensibilidade das pessoas ao reconhecerem a importância de 

protegerem as suas informações sigilosas da atuação dos engenheiros sociais, tendo 

ciência do subterfúgio utilizado, dependem da sua conscientização. A educação 

voltada para a gestão da segurança da informação nas organizações e de seus usuários, 

como correntistas de Instituições Bancárias, é um importante aliado ao enfrentamento 

dessa ameaça social, a engenharia social. 
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O conhecimento pelos usuários da Internet das ferramentas utilizadas pelos 

engenheiros sociais nas suas práticas criminosas é essencial para os auxiliarem na 

proteção contra as ameaças presentes na rede. 

• A [P15] cita que os colaboradores precisam estar conscientes de que as informações, 

sejam elas pessoais ou corporativas, são ativos de muito valor e que seu papel na 

proteção desse ativo é muito importante. A conscientização em profundidade reduz o 

risco de ataques e torna a organização menos vulnerável para isso deve-se 

disponibilizar para os funcionários:  

- Políticas de segurança sobre o manuseio correto das informações da empresa ou de 

pessoal; Auditorias para garantir que os funcionários da organização estejam seguindo 

as políticas e procedimentos; Cópias impressas de dados organizacionais, registros ou 

informações pessoais devem ser destruídas antes de serem descartadas. A utilização de 

incineradores e trituradores são formas eficazes para destruir as informações. 

Os funcionários ou indivíduos precisam ser treinados para questionar as credenciais da 

pessoa que está se promovendo para estar em posição de autoridade na organização; 

As organizações devem ter cuidado com o que estão postando no site da empresa. 

Detalhes da empresa como nomes de pessoas com autoridade e números de contato 

devem ser evitados.  

• A [P16] diz que é necessário fazer as pessoas que um simples clique, pode gerar um 

prejuízo incalculável a corporação. É importante que haja uma maturidade visível com 

relação ao que lhe atrai e para isso é necessária uma estratégia que envolva a todos que 

de alguma maneira desempenha alguma função dentro da corporação. 

• A [P17] sugere a educação como aliada contra os ataques de phishing, os usuários 

devem ser informados sobre e como reconhecer um e-mail phishing, ciberataques, 

telefonema de ataque, e o que fazer quando se deparam com os mesmos.  

• É mencionado na [P18] diz que é preciso tomar certos cuidados a quem se confia a 

informação. Além de realizar trabalhos de prevenção para confiar adequadamente, 

também é preciso ter controle dinâmico sobre as relações de confiança estabelecidas 

para poder revogar determinadas autorizações, arriscadas demais, por exemplo, 

passíveis de engenharia social.  

• A [P19] fala que conscientização é importante tornar os funcionários cientes do termo 

de responsabilidade apresentando suas responsabilidades e/ou confidencialidade sobre 

as informações das empresas em que trabalham.  Orientar os funcionários para ter 

consciência da importância da informação.  

• De acordo com a [P20] o conhecimento é muito importante, saber o que é a engenharia 

social, entender como funciona, saber das fraquezas que os seres humanos possuem 

isso, no caso informar as pessoas do que se trata a prática pode diminuir 

significativamente um ataque. 

É importante alertar para sempre conferir se os dados que uma pessoa apresentou 

conferem com o real. Pedir a carteira de identificação, conferir o crachá da pessoa para 
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ter certeza de que ela pode ter acesso aquele lugar. Conferir com alguém superior se o 

pedido daquela pessoa é verdadeiro. A educação e avisos dentro de uma empresa 

podem evitar ataques, assim como proporcionar cursos, workshops, newsletters, 

posters, etc.  

• A [P21] cita medidas motivadoras, como por exemplo, dramatização, vídeos 

educativos, para prender a atenção e aumentar a receptividade acerca da 

implementação do plano durante a formação dos funcionários. Existem alguns tópicos 

que são fundamentais para a elaboração de um bom plano de conscientização sobre SI, 

entre eles estão:  

As principais táticas, técnicas e fatores psicológicos utilizadas pelos engenheiros 

sociais para manipular suas vítimas;  Como proceder frente a uma solicitação suspeita;  

Quem informar sobre uma tentativa de ataque independentemente do seu sucesso; Os 

procedimentos para proteger as informações confidenciais; Métodos para confirmar a 

identidade das pessoas que solicitam algum tipo de informação, independentemente do 

cargo que ocupam. 

• Como fazer a divulgação de informação restrita; Boas práticas para a utilização do 

correio eletrônico, de modo a evitar malware e phishing; Descrição de cada política de 

segurança e a sua importância na proteção da informação; Explicar a obrigação e a 

responsabilidade do cumprimento das regras, bem como, as consequências do seu não 

cumprimento; Incentivar os funcionários a cumprir as políticas de segurança.  

• Na [P23] diz que usuário deve ser preparado para identificar e lidar com situações de 

vulnerabilidade, reforçando dessa forma o elo mais frágil e reduzindo o espaço de 

atuação dos sabotadores e em consequência aprimorando os mecanismos de segurança 

da informação, para isso é preciso disponibilizar treinamento adequado por meio de 

cursos de capacitação profissional, campanha de conscientização e mecanismo de 

estímulo, visando com isso. 

• A [P24] menciona que é necessário ter consciência do valor da informação e de que as 

ações podem influenciar direta ou indiretamente a segurança da informação. A 

implementação das medidas de segurança poderá ser realizada através do 

desenvolvimento de programas de sensibilização. Estes programas poderão ser usados 

para garantir que as políticas de segurança e as melhores práticas sejam 

implementadas e cumpridas. As políticas de segurança são um elemento fundamental e 

estratégico para implementar a segurança. 

• A [P26] diz que promover a conscientização peculiar e continuada dos funcionários 

em relação às chantagens e intimidações por parte do engenheiro social; realizar a 

classificação e armazenamento da informação conforme o seu nível; programar 

políticas de segurança nas organizações e sua ampla divulgação podem ajudar nos 

combate a taques. 

• Segundo a [P27] a melhor forma que as organizações têm para proteger a sua 

privacidade contra os ataques dos “engenheiros sociais” é formar as suas equipes sobre 

o uso adequado das políticas de segurança: Criar uma “Firewall Humana” – As 
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quebras de segurança por parte dos colaboradores está a se tornar o maior risco de 

segurança do século XXI. Defender o lado humano da Segurança – Necessidade de se 

estabelecer uma cultura de segurança na organização. 

• Na [P29] a educação é tratada como algo necessário para pessoas, indo muito além de 

simplesmente treiná-las para que se tornem menos vulneráveis e representem mais 

uma camada de segurança para proteger os dados empresariais. 

• A [P31] fala que os funcionários com conhecimento avançado de SI podem utilizar 

uma técnica chamada de engenharia social inversa, que é a defesa em que o alvo 

reconhece o ataque e usa princípios psicológicos de influência para tirar o máximo 

possível de informações do atacante, preservando, assim, os ativos visados da 

empresa. Educar e treinar é importante para conscientizar as pessoas sobre o valor da 

informação que elas dispõem e manipulam, seja ela de uso pessoal ou institucional, 

também se deve informar para os usuários sobre como age um engenheiro social.   

• A [P33] cita que conscientização pode ser realiza por meio de demonstração das 

técnicas de engenharia social através da dramatização, reportagens ou através de 

vídeos educativos sobre o assunto, que exibam casos reais de maneira que seja ao 

mesmo tempo algo educativo e divertido.  

Algo muito interessante que também pode ser colocado em prática é a recompensa 

para os funcionários que seguem as boas práticas de segurança da empresa de maneira 

correta. Pois sabemos que o incentivo é sempre algo muito motivador.  

Também é interessante divulgar amplamente por toda empresa através de circulares 

internas, boletins periódicos on-line ou pela própria Intranet, os casos frustrados de 

quebra de segurança onde um funcionário atuou de maneira correta evitando algum 

sinistro. Recursos como Intranet ou correio eletrônico podem ser tão úteis para a 

divulgação, por exemplo, de lembretes de segurança como mudança de senhas, pois o 

grande risco é quando os funcionários relaxam na questão da segurança. 

Para os riscos inerentes aos fatores humanos, podem-se destacar como exemplo os 

seguintes controles: Seminários de sensibilização; Cursos de capacitação; Campanhas 

de divulgação da política de segurança; Crachás de identificação; Procedimentos 

específicos para demissão e admissão de funcionários; Termo de responsabilidade; 

Termo de confidencialidade; Softwares de auditoria de acessos; Softwares de 

monitoramento e filtragem de conteúdo; fala do processo de conscientização sobre SI 

que não pode deixar de lado os seguintes tópicos:  

O processo de conscientização sobre SI não pode deixar de lado os seguintes tópicos: 

- Descrever a forma com que engenheiros sociais utilizam suas aptidões para 

manipular e ludibriar. Táticas empregadas pelos engenheiros sociais para cumprirem 

suas metas. Como identificar a ação de um engenheiro social. Como agir ao desconfiar 

de alguma solicitação suspeita.  quem reportar as tentativas de ataque fracassadas ou 

que tiveram êxito.  
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-  Questionar solicitações, independentemente do cargo ou importância que o 

solicitante julga ter. Não confiar em pessoas que fazem solicitações de informações, 

sem antes examinar perfeitamente sua real identidade. Como proceder para proteger 

informações sigilosas. Como encontrar as políticas e procedimentos de segurança da 

informação e sua importância na proteção das informações. Sintetizar e explicar o 

sentido de cada política de segurança como, por exemplo, a questão da criação de 

senhas difíceis de serem descobertas.  

-  A obrigação do cumprimento das políticas de segurança e as consequências para o 

empregado e para a organização caso haja algum descumprimento. Como divulgar 

material ou informação restrita. Melhores práticas de uso do correio eletrônico de 

maneira a não se tornar vítima da engenharia social, vírus e armadilhas em geral. 

Questões físicas da segurança como, por exemplo, a utilização de crachás e o 

questionamento para com aqueles que estão nas dependências da organização sem 

utilizá-lo. 

- Eliminação de documentos que contenham informações confidenciais 

independentemente se sua natureza é física ou eletrônica. Deixar bem claro que testes 

serão feitos periodicamente dentro da organização para verificar quais funcionários 

estão procedendo corretamente e quais não estão. Fornecer material informativo como, 

por exemplo, lembretes através do meio de comunicação que julgar conveniente. 

Parabenizar publicamente o(s) funcionário(s) destaque(s) na segurança da informação.  

- Testes de intrusão e vulnerabilidades usando a engenharia social podem ser feitos 

periodicamente com o objetivo de encontrar falhas ou descobrir o descumprimento das 

políticas de segurança e até mesmo pontos fracos no próprio treinamento dos 

funcionários.  

- E ficar atento com relação a qualquer tipo de abordagem, independente do meio 

utilizado, como por exemplo, e-mails, telefone e etc. Não fornecer informações 

confidenciais como, por exemplo, senhas.  

 [BP2] Treinamento  

• Na [P3] menciona-se que alguns pontos devem ser considerados ao se elaborar um 

programa de treinamento para conscientização contra ataques de engenharia social e, 

assim tornar a organização menos vulnerável: a) Definir escopo, metas e objetivos: o 

escopo deve contemplar todos os profissionais que interagem com os sistemas e com 

as informações sensíveis para a organização;  

b) Identificar os instrutores: é importante que os profissionais dominem as técnicas e 

os princípios de segurança; c) Identificar o público-alvo: Identificar e separar os 

grupos de profissionais que receberão o treinamento. Somente os conceitos 

necessários devem ser apresentados para obter o melhor resultado; 

d) Motivação dos funcionários e da alta administração: O apoio dos funcionários e da 

alta administração é fundamental para que o programa tenha efetividade e é 

responsabilidade da alta administração assegurar que todos os usuários dos sistemas de 

informação saibam como proteger seus ativos; e) Continuidade: dar atenção às 
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mudanças tecnológicas e de segurança de informação. um programa desenvolvido hoje 

pode tornar-se obsoleto e ineficaz quando houver mudança no ambiente tecnológico;  

f) Avaliação: a avaliação dos funcionários após a realização do treinamento é uma boa 

opção para verificar o aprendizado dos conceitos e avaliar o nível de conscientização e 

no direcionamento do reforço necessário. 

• A [P5] diz que conceitos, ferramentas e métodos utilizados por essa prática devem ser 

apresentados às pessoas, assim também aborda a [P7] falando dos treinamentos 

contínuos de conscientização e disponibilização de guias que tratem do assunto.  

• Na [P9] é abordada a atenção da qualidade da política de segurança da informação 

aplicado nas unidades de informação, devido a proteção dos livros raros nas 

bibliotecas ser notavelmente frágil assim a equipe responsável pelos materiais 

informacionais raros deve ser instruída a respeito de como um engenheiro social age 

para evitar a ocorrência de extravios nas bibliotecas.  

Propor rotinas que incluem a capacitação dos profissionais da informação é uma forma 

de combate a respeito das ameaças e vulnerabilidades para que estes tenham a 

percepção das situações que são capazes de comprometer seus ativos.  

• É citado na [P10] que os colaboradores devem ser treinados e educados sobre quais 

são as informações que devem ser protegidas e como devem protegê-las, pois assim 

estarão aptos a identificar situações de riscos, como um ataque de um engenheiro 

social.  

• Na [P11] aborda que oferecer o treinamento de segurança da informação e medidas 

preventivas que tratam de assuntos sigilosos pode ajudar o indivíduo a ter habilidade 

em detectar, de maneira mais apurada, o tipo de ataque, além de saber como agir 

nesses casos. 

• Na [P15] são apresentadas orientações que devem conter para treinamento: 

-Estar ciente dos ataques de engenharia social: Muitas pessoas sequer têm consciência 

de que essa ameaça existe;  Usar a simulação de papéis para treinar funcionários: dois 

métodos que são usados para demonstrar a efetividade da engenharia social: 

(1)Analisar casos de engenharia social para ilustrar o quanto as pessoas estão 

suscetíveis a esses ataques e (2) fazer com que os funcionários relatem suas 

experiências durante um seminário de segurança da informação.  

O treinamento vai servir para examinar o funcionamento dos ataques, analisar por que 

funcionou e discutir como podem ser reconhecidos e evitados;  Esclarecer aos trainees 

que eles se sentirão tolos se forem manipulados em um ataque de engenharia social 

depois do treinamento: As pessoas são motivadas a não se sentirem ”tolas“ ou 

”estúpidas“.  

A responsabilidade de cada funcionário em ajudar a proteger os ativos da organização 

deve ser enfatizada; Desenvolver procedimentos para ações dos funcionários quando 

houver suspeita de um ataque de engenharia social ou quando ele for detectado: 

Políticas devem ser consideradas como referência, depois que os procedimentos da 
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empresa forem desenvolvidos e colocados em prática, a informação deve ser 

divulgada na Intranet da empresa, que pode ser rapidamente acessada;  

Desenvolver orientações simples para funcionários, definindo que informações a 

empresa considera confidenciais: É importante transmitir aos funcionários que até as 

informações que não são consideradas tão confidenciais podem ser úteis a um 

atacante, que pode coletar qualquer informação aparentemente inútil e juntá-las para 

criar a ilusão de credibilidade e confiabilidade. 

Um programa de conscientização e treinamento ser eficaz deve-se realizar o 

planejamento, implementação manutenção e avaliação periódicos do programa. 

Alguns pontos devem ser considerados ao se elaborar um programa de treinamento e 

conscientização contra-ataques de engenharia social: 

a) Definir escopo, metas e objetivos: o escopo deve contemplar todos os profissionais 

que interagem com os sistemas e com a informações sensíveis para a organização; 

b) Identificar os instrutores: é importante que os profissionais dominem as técnicas e 

os princípios de segurança; 

c) Identificar o público-alvo: Identificar e separar os grupos de profissionais que 

receberão o treinamento. Somente os conceitos necessários devem ser apresentados 

para obter o melhor resultado; 

 

d) Motivação dos funcionários e da alta administração: O apoio dos funcionários e da 

alta administração é fundamental para que o programa tenha efetividade e é 

responsabilidade da alta administração assegurar que todos os usuários dos sistemas de 

informação saibam como proteger seus ativos; 

e) Continuidade: dar atenção às mudanças tecnológicas e de segurança de informação. 

um programa desenvolvido hoje pode tornar-se obsoleto e ineficaz quando houver 

mudança no ambiente tecnológico; 

f) Avaliação: a avaliação dos funcionários após a realização do treinamento é uma boa 

opção para verificar o aprendizado dos conceitos e avaliar o nível de conscientização e 

no direcionamento do reforço necessário. 

• Na [P16] diz que se deve implantar um programa de treinamento e conscientização 

com objetivos claros:  

a) Promover a conscientização sobre a ameaça do ataque de engenharia social (interno 

e/ou externo)  

b) Treinar os usuários para cumprir e apoiar as medidas defensivas de segurança 

sistêmica que protegem as informações e sistemas de ataque.  

c) Entender o perfil e como pensa e age um Engenheiro Social.  

É necessário um treinamento contínuo para que as pessoas sempre saibam quais são as 

novas técnicas utilizadas e como lidar com cada uma delas. 
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Utilizar como ferramenta o ciclo PDCA (P- Plan (planejar); D - Do (executar); C - 

Check (verificar) e A - Act (agir)) para o melhoramento contínuo da segurança da 

informação, pois através dele pode se identificar as falhas e trata-las. O PDCA é um 

ciclo de desenvolvimento que tem foco na melhoria contínua. Seu princípio é tornar 

mais claros e ágeis os processos envolvidos na execução da gestão. 

• Na [P17] se fala em treinar funcionários, realizar avaliações regulares dos controles de 

segurança implementados para garantir um padrão aceitável para todos da 

organização. Também pode ser realizado é um ataque simulado, permitindo, assim, a 

manutenção segura e preventiva em prol da segurança da informação.  

As técnicas preventivas sugeridas para treinamento aplicado a ataques de hackers nas 

Grandes Empresas são: Treinamento das políticas e procedimentos, como também 

utilização de treinamentos e seminários de orientação para o usuário informando-o que 

os acessos a ele concedidos são intransferíveis. Investimentos em recursos 

tecnológicos. Além disso, os funcionários devem ser treinados para não tratarem de 

assuntos confidenciais, seja em suas redes socias ou em conversas com outras pessoas.  

Para as Média Empresas: a responsabilidade pela proteção de ataques aos sistemas de 

tecnologia de informação deve ser coordenada por um analista. A centralização das 

atividades de segurança de informação e TI na empresa pode se restringir a 

coordenação dos dispositivos utilizados para monitorar os ataques. 

Para Pequenas Empresas: Ter atenção às mensagens recebidas, em nome de 

instituições conhecidas, que tentam induzir o usuário a fornecer informações, 

instalar/executar programas ou clicar em links. É necessário questionar a veracidade 

do envio, já que é esperado que ele não aconteça vindo de instituições com as quais 

não se tem contato. Treinamento para o funcionário no momento da contratação é 

primordial para a prevenção contra-ataques de hackers. 

• A [P21] aborda que os planos de treino devem ser realizados com alguma regularidade 

para que as pessoas estejam preparadas para identificar as novas ameaças e técnicas de 

engenharia social que estão em constante evolução.  

Para um resultado mais eficaz, o plano de treinamento pode ser adaptado de acordo 

com os requisitos de cada grupo dentro da organização, por exemplo: recepcionista, 

administrativo, gestor, administrador de sistemas. Outro ponto importante é não 

excluir nenhum funcionário mesmo que ele não tenha acesso aos sistemas. Por 

exemplo, o segurança ou o funcionário da limpeza, pois os engenheiros sociais 

costumam utilizá-los para conseguirem obter acesso a locais restritos, o que 

posteriormente poderá proporcionar um ataque. 

O treino é importante para: Criar um “Firewall Humano”: preparar as pessoas para que 

estejam mais aptas a identificar um ataque de engenharia social; Fortalecer o lado 

humano da segurança: tornar as pessoas mais conscientes da importância da segurança 

das informações, estabelecendo uma cultura de segurança na organização;  É 

fundamental que as organizações treinem seus  funcionários assim que são admitidos, 

salientando a importância dos tópicos acima referidos. 
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Realizar uma auditoria para identificar as vulnerabilidades de ataques de engenharia 

social na organização; Criar um plano de resposta a ataques para perceber como 

ocorreu e determinar qual o impacto desta falha de segurança na organização a fim de 

prever e prevenir novos ataques. 

• Na [P22] são citados os meios de controle que não devem faltar no plano de 

treinamento dos colaboradores: Seminários de sensibilização; Cursos de capacitação; 

Campanhas de divulgação da política de segurança; Crachás de identificação; 

Procedimentos específicos para demissão e admissão de funcionários; Termo de 

responsabilidade; Termo de confiabilidade; Software de auditoria de acessos e 

Software de monitoramento e filtragem de conteúdo. 

Criar políticas de segurança centralizadas e bem divulgadas, para que seus 

colaboradores possam ter conhecimento sobre segurança da informação, o que é uma 

informação confidencial e o que não é confidencial, o que fazer em situações de risco 

e a quem reportar. As intranets podem ser um bom recurso para essa divulgação, 

assim como boletins periódicos on-line, lembretes no correio eletrônico e requisitos de 

mudança de senha. Para que os funcionários não se tornarem complacentes e 

relaxarem na segurança, a insistência é importante. 

• A [P25] aborda que o treinamento deve ser tanto de forma técnica com o uso de 

antivírus e firewall, mas principalmente um treinamento considerando o fator humano. 

• Na [P27] o treino e educação dos colaboradores são práticas para ajudar a identificar 

ataques e a reportar interações estranhas que podem revelar-se uma defesa eficaz, 

também é preciso proporcionar para as pessoas formação adequada no que respeita ao 

tratamento de informação empresarial (e mesmo pessoal), de forma a criar políticas de 

segurança internas para a gestão dos ativos empresariais (e mesmo pessoais).  

• A [P29] cita que os treinamentos sobre ESoc e phishing podem ser feito focando em 

casos práticos para exemplificar e melhor transmitir a teoria sobre os referidos 

assuntos e teste prático com algum tipo de phishing para a conta de e-mail. 

• O treinamento especializado e planejado é tratado na [P32] como essencial para 

minimizar ações de uma pessoa ou empresa rival que possam comprometer 

informações da empresa.   

• E na [P33] o plano de treinamento visa influenciar os funcionários a mudarem seus 

hábitos e motivá-los a participarem do treinamento, para assim conscientizá-los que 

eles são parte da  SI na empresa e que ela poderá sofrer um ataque a qualquer 

momento, os funcionários precisam ser treinamos e educados de maneira que possam 

ter consciência das informações que precisam ser protegidas e como protegê-las para 

que assim possam identificar facilmente um ataque de engenharia social.  

Técnicas de engenharia social podem ser demonstradas através de dramatização, 

reportagens ou vídeos educativos, que exibam casos reais de maneira que seja ao 

mesmo tempo algo educativo e divertido é algo favorável no combate da prática, algo 

que também pode ser colocado em prática é a recompensa para os funcionários que 
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seguem as boas práticas de segurança da empresa de maneira correta, pois  o incentivo 

é sempre algo muito motivador.  

Também é interessante divulgar amplamente por toda empresa através de circulares 

internas, boletins periódicos on-line ou pela própria Intranet, os casos frustrados de 

quebra de segurança onde um funcionário atuou de maneira correta. Recursos como 

Intranet ou correio eletrônico podem ser tão úteis para a divulgação, por exemplo, de 

lembretes de segurança como mudança de senhas, pois o grande risco é quando os 

funcionários relaxam na questão da segurança.  

 [BP3] Políticas de Segurança 

São descritas a seguir o que foi mencionado nas publicações quanto ao uso das Políticas 

de Segurança. 

• Na [P4] diz que devem ser adotados um conjunto de orientações, normas, 

procedimentos, políticas e demais ações que tem por objetivo proteger o recurso 

informação. 

• Na [P8] o papel da política de segurança é fornecer orientações acerca da conduta do 

funcionário e constitui-se em um elemento relevante para o desenvolvimento de 

controles apropriados para combater às diversas ameaças que possam vir a trazer 

riscos para a organização.  

• Aa [13] diz que a política agrega benefícios de como evitar relapsos que acabem 

tornando em vazamentos, fraudes, espionagem proveniente de concorrentes, uso 

indevido, sabotagens são esperados, tangendo ainda na precaução em diversos outros 

problemas que venham a prejudicar a empresa de alguma forma. Quando uma 

organização realiza teste de penetração de segurança e mantém sua equipe consciente 

dos perigos e precauções desejáveis a fim de evitar problemas possuem um índice 

muito melhor de defesa e segurança de seus dados. 

• É falado na [P16] sobre a Política de Segurança da Informação e Comunicação - 

POSIC que tem a finalidade de orientar o usuário a comportar-se de maneira adequada 

dentro de sua entidade, resguardando sua própria identidade e evitando o 

comprometimento muitas vezes da rede de seu ambiente corporativo. 

• São abordadas na [P17] as Políticas Institucionais de SI para Grandes Empresas, que 

devem instruir o funcionário quanto ao risco de compartilhar usuário e senha com 

outras pessoas não autorizadas. Nas Médias Empresas se deve conscientizar os 

funcionários com relação aos problemas que este tipo de informação pode causar em 

mãos erradas.  

 E as Pequena Empresas podem adotar normas internas de conduta para prevenir 

invasões de engenharia social; Proibição do uso de e-mails pessoais no ambiente de 

trabalho.  Para contornar esses transtornos é adotado o e-mail institucional em que se 

torna possível controlar a origem e o conteúdo das mensagens recebidas. Além dessas 
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orientações específicas para o corpo funcional, prevalece o impedimento para 

funcionários utilizarem equipamentos computacionais próprios. O controle realizado 

por meio de dispositivos de hardware – portas de entrada e firewalls – e restrições de 

uso dos modens no ambiente organizacional. 

• Na [P19] se fala da adotar política de segurança para conscientizar os funcionários 

sobre as suas responsabilidades conforme o grau de importância da informação para a 

empresa. 

• A abordagem na [P2] menciona que a política deve deixar esclarecido como tudo 

dentro da empresa funciona. O que pode e que não pode. E sempre deixar 

procedimentos bem explicados, detalhados do que fazer caso algum tipo de ataque 

venha a acontecer. 

• A [P21] diz que as políticas de segurança devem ser alteradas e adaptadas às novas 

técnicas utilizadas pelos engenheiros sociais de acordo com o seu surgimento, e para 

que esta atualização seja feita regularmente, devem-se estabelecer procedimentos 

regulares com o objetivo de identificar novas ameaças.  

Uma das formas para se tentar travar as oportunidades dos ataques de engenharia 

social é a criação de políticas de segurança internas. Estas políticas consistem na 

definição clara, de um conjunto de instruções que forneçam orientação para preservar 

as informações, combatendo e prevenindo possíveis ameaças ou ataques que possam 

comprometer a sua segurança. 

• Na [P25] o desenvolvimento de uma boa política de segurança, combinada à educação 

e treinamento adequados, aumenta bastante a consciência do empregado sobre o 

tratamento correto das informações comerciais corporativas.  

• É citado na [P27] que é preciso definir com clareza uma política de segurança na 

empresa, com um conjunto de regras e regulamentos definidos pela organização em 

consonância com a lei geral, regulação setorial e decisões dos administradores da 

empresa. 

• A [P28] menciona que nos ambientes corporativos, para sanar ou minimizar os 

diferentes tipos de falha humana é necessária a criação de diretrizes organizacionais 

que estabeleçam normas de conduta – as Políticas de Informação, por meio delas as 

empresas planejam sua defesa diante de um possível ataque de um engenheiro social, 

entre outras ameaças.  

• Na [P33] as políticas são abordadas como uma das mais significativas no que diz 

respeito a evitar e detectar os ataques da engenharia social. A Política de segurança da 

informação pode ser definida como uma série de instruções bem claras a fim de 

fornecer orientação para preservar as informações. 

Para cada tipo de Política de Segurança identificada será apresentado de forma 

resumida o que foi mencionado nas publicações correspondentes a cada item a seguir: 
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 [PS1] Ferramentas Tecnológicas 

• Na [P3] os seguintes mecanismos de proteção são mencionados: antivírus, firewalls, 

intranet, sistemas de autenticação, token, dentre outros, tecnologias que têm função 

importante para manter os dados em segurança.  

• Na [P4] as boas práticas são proibir a utilização de dispositivos móveis de 

armazenamento (pendrives, HD externos ou cartões de memória), particularmente em 

ambientes onde operam máquinas com dados sensíveis. Quando absolutamente 

necessário, liberar o acesso de tais dispositivos, sob supervisão.  

Configurar o antivírus para verificar automaticamente todos os dispositivos de 

armazenamento removíveis (CD, DVD, pendrive, cartão de memória, HD externo etc.) 

conectados ao computador.  

• A [P6] cita que o software Firewall é capaz de: Registrar as tentativas de acesso aos 

serviços habilitados no computador; Bloquear o envio para terceiros de informações 

coletadas por invasores e códigos maliciosos; Bloquear as tentativas de invasão e de 

exploração de vulnerabilidades do computador e possibilitar a identificação das 

origens destas tentativas;  

Também consegue analisar continuamente o conteúdo das conexões, filtrando diversos 

tipos de códigos maliciosos e barrando a comunicação entre um invasor e um código 

malicioso já instalado e evitar que um código malicioso já instalado seja capaz de se 

propagar, impedindo que vulnerabilidades em outros computadores sejam exploradas.  

Na publicação o Antivírus também é citado como ferramenta “método mais comum 

que um antivírus utiliza para detectar a presença de um vírus informático é comparar 

arquivos contra um banco de dados com registros de vírus. Também é possível 

detectar atividade maliciosa para identificar vírus desconhecidos ou imitar arquivos e 

registrar as atividades realizadas pelos programas”. 

• Na [P7] sugere-se a Criação de uma Storyboard de Capacitação, ou seja, um guia de 

capacitação de colaboradores em forma de história em quadrinhos que auxiliem de 

forma simples e objetiva conceitos de Engenharia Social, Segurança da Informação, e 

auxilie todos os envolvidos no ambiente organizacional na implementação de 

mecanismos de proteção contra ataques promovidos pelos engenheiros sociais, assim 

como boas práticas de manipulação e proteção de toda e qualquer informação que 

detenham.  

• Na [P10] o procedimento, monitoração, firewall, filtro de conteúdo, detecção de 

intrusos, testes de invasão podem ser utilizados, no qual permite a manutenção segura 

e preventiva em prol da Segurança da Informação, software, configurações, hardware, 

backup, e outras técnicas são empregadas para mitigar as vulnerabilidades 

organizacionais. 

• O uso de recursos tecnológicos é abordado na [P11] pra proteção de informações, 

com: Firewall, Internet com VPN, transmissão de mensagens criptografadas pode 

ajudar na proteção, porém se usuário ingênuo ou desinformado clica em um link 
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enviado por e-mail ou trata de assuntos sensíveis durante um cafezinho na copa da 

empresa onde trabalha as informações ficam vulneráveis. 

• Na [P15] as soluções de defesa devem incluir camadas técnicas que envolvem 

controles de acesso, antivírus, firewalls, etc. e camadas de gerenciamento de políticas 

de segurança, conscientização de usuários e respostas a incidentes. 

• A[P17] diz que para melhorar a segurança deve ser feito uso de ferramentas 

tecnológicas, isso pode incluir criptografia, protocolos de segurança, firewalls e 

software antivírus.  

Para ataques realizados por meio de softwares para extração de dados a prevenção 

pode ser feita por Grande Empresas por meio de uma política de segurança, que deve 

implementar o bloqueio de acesso por meio de entradas USB, bem como o 

aperfeiçoamento de recursos físicos como firewall e IPS. É recomendado o uso de 

alguns antivírus licenciados, cuja parametrização permite a criação de regras de 

segurança especifica.  

Uso de firewalls, antivírus, bloqueios de acessos a pendrives, mídias removíveis, nem 

todos podem ter acesso, monitoramento de sites, monitoramento de e-mails. 

Estratégias de defesa para ataques realizados por meios de estruturas físicas. Instalação 

de catracas, deve-se pedir a obrigatoriedade do uso de crachá para circulação nas 

dependências da empresa.  

É importante também que os funcionários da portaria e os recepcionistas sejam 

treinados e orientados para o fato de que não é permitida a entrada de ninguém dentro 

da empresa sem autorização prévia do setor a ser visitado. Instalação de câmeras de 

segurança monitoradas por IPs. 

Para as Médias Empresas os usuários devem ser orientados e alertados com relação a 

ataques de engenharia social e estar cientes das punições se comprovada à participação 

do funcionário em um ato criminoso. Treinamento para os usuários deve contemplar 

os riscos das invasões por meio de e-mails com links falsos, bem como as penalidades 

aos funcionários que contribuírem conscientemente com esta prática. 

E nas Pequenas Empresas utilizar Firewalls, servidores de proxys e de 

redirecionamento de portas, adoção de senhas de alto padrão de segurança, 

conjugando letras maiúsculas, minúsculas, uma quantidade mínima de caracteres, 

números e caracteres especiais, essas senhas, preferencialmente, não devem conter 

palavras que se encontrem em listas de dicionários para evitar exatamente que 

softwares que vão na base da tentativa e erro consigam montar a senha. 

Uso de dispositivos de rede que filtram pacotes de dados recebidos, servidores que 

agem como intermediários de requisições que veem do ambiente cibernético externo 

da organização e a prática de política de segurança de senhas. 

Adotar softwares originais e realizar cópias diárias dos dados organizacionais,  os 

recursos usados para barrar a entrada de softwares maliciosos no ambiente de TI da 

organização não se restringem apenas aos dispositivos de software e hardware, mas, 
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também de orientações de proteção repassadas ao usuário interno dos dados, diretrizes 

essas nem sempre seguidas e difíceis de controlar o seu cumprimento. 

Ferramentas Também podem ser usadas para o diagnóstico para ataques de hackers as 

Grandes Empresas devem escolher um Software de segurança para monitorar e 

controlar os acessos ao ambiente de informações de informações residentes nos 

computadores de acordo com os procedimentos desenvolvidos com base na política de 

segurança. Implantação do IDS e IPS, como ferramentas de diagnóstico para 

prevenção de ataques de hackers, ajuda a mensurar o tráfego de rede e os processos 

considerados rotineiros e não rotineiros. Criação de redes virtuais privadas. Utilização 

de recursos técnicos, como firewall, antivírus e VPNs. 

As Média Empresas fazer uso preventivo de sistemas operacionais e antivírus 

licenciados, fazer a manutenção preventiva periodicamente, em todas as estações de 

trabalho e servidores da empresa, utilizando recursos de antivírus. Uso de Proxy Squid 

é um software livre seu objetivo primário é agilizar o acesso à um conteúdo Web 

qualquer através do armazenamento em cache local, funciona como um intermediário 

no contato dos computadores da rede local com outras máquinas do ambiente externo 

a rede, como, por exemplo, na Internet. 

Ele recebe as requisições de qualquer navegador de rede por conteúdo que está no 

servidor de rede. Uso de sistema de Firewall controla o tráfego de dados através da 

verificação das informações que entram e saem da rede a fim de garantir que não 

ocorram acessos não autorizados a infraestrutura de computadores. O Active Directory 

(AD), é composto por um conjunto de ferramentas para o armazenamento e controle 

de informações sobre toda configuração da rede, incluindo dispositivos e usuários. 

Enquanto as Pequenas Empresas podem adotar recursos como firewall, 

redirecionamento de portas externas, bem como o bloqueio de pendrives. 

• A [P23] diz que para prover segurança em uma rede de computadores, normalmente, a 

equipe de suporte utiliza diversas ferramentas e métodos, que em geral são baseadas 

em hardware e software como, por exemplo: antivírus, backup, firewall.  

• Na [P24] são sugeridas a Instalação de soluções antivírus; utilização de firewall; 

atualização do software; destruição dos documentos; e não utilização de pens-usb 

externas para empresas. E medidas de segurança aplicadas aos utilizadores: instalação 

do antivírus; o utilização de firewall; e  o software atualizado. 

• Sugere-se na [P26] o uso de mecanismos de segurança como criptografia, assinatura 

digital, antivírus, controle de acesso (senhas, firewalls, sistemas biométricos e 

smartcards), políticas de segurança, dentre outros podem auxiliar no combate de 

ESoc, além de executar a implementação e monitoramento dos mecanismos de 

segurança.  

• São citados na [P31] que se deve usar ferramentas como recursos tecnológicos, o 

cuidado que a empresa deve ter é deixar sempre o antivírus e o firewall atualizados e 

ativos, além de sempre fazer “varredura de dados” periódicas, (sugere-se pelo menos 

uma vez a cada três dias). Com essas ações, é possível se defender de alguns ataques 
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mais fracos de rootkits e vírus, que infeccionam os dados da CPU, podendo causar 

danos irreversíveis. Outras medidas de segurança também devem ser tomadas a fim de 

atenuar o sucesso do engenheiro social:  Uso do antivírus e verificar os dados do 

sistema a fim de encontrar arquivos infectados. 

A melhor maneira de evitar o Cavalo de Tróia é verificar sempre a autenticidade do 

remetente, além de manter os antivírus, firewalls e o sistema operacional sempre 

atualizados. Contra o Rootkit, é necessário manter e fazer uma varredura de dados no 

sistema operacional, além de manter o antivírus e o firewall sempre atualizados. Caso 

o rootkit continue na CPU, é preciso fazer uma restauração do sistema.  

 [PS2] Prevenção para o Acesso as Máquinas/Informações 

• Na [P4] diz que não se deve deixar senhas e login de usuários expostas. Evitar deixar 

senhas e login salvos nos navegadores, pois as senhas podem ser facilmente obtidas 

com recursos básicos de informática. Executar rigoroso controle das máquinas e dos 

usuários que podem ter acesso à rede de computadores.  

Não permitir que máquinas de visitantes sejam conectadas à rede local.  Não possuir 

senhas “universais” (iguais para todos os sistemas). Manter o sigilo das senhas 

utilizadas nos sistemas computacionais. As senhas são pessoais, não podendo, 

portanto, ser compartilhadas.  Os cadastros de usuários que acessam os sistemas 

devem ser mantidos atualizados e supervisionados pela contra inteligência da 

organização. 

Estabelecer uma política clara e supervisionada relativa ao descredenciamento de 

usuários que tenham sido transferidos da organização ou de função.   

• Na [P5] a prática de mecanismos de controle e acesso têm por objetivo evitar que 

usuários sem permissão possam ter acesso a informações ou a equipamentos. 

• Assim também sugere a [P6] o objetivo controlar o acesso à informação, esse controle 

deve ser estabelecido, documentado e analisado criticamente com base nos requisitos 

de acesso dos negócios e segurança da informação.  

• A prevenção na [P17] está voltada para manter um estado de precisão permanente para 

um ataque. É importante realizar revisões periódicas dos controles que foram 

instalados, garantindo, assim, que um padrão aceitável é mantido em uma base 

contínua da política de segurança da informação. Para ajudar no controle, pode-se 

simular um ataque. 

Para uma contínua proteção, como forma de controle, é importante: a proteção e 

configuração de portas remotas de diagnósticos, a segregação de redes de grupos de 

serviços de informação, controle de conexão de rede, controle de roteamento da rede, 

controle de acesso ao sistema operacional e o controle de isolamento de sistemas 

sensíveis. 

• Na [P19] para reduzir os riscos de acesso não autorizado, perda de informações ou 

danos às informações durante e fora do horário de expediente, as empresas devem 
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considerar a adoção de uma política de “mesas limpas” para os papéis e mídias de 

armazenamento removível e igualmente uma política de “telas limpas”, contra o 

perigo de ter um usuário logado e ausente. 

• É abordado na [P24] que a utilização dos dispositivos móveis de armazenamento de 

dados nas empresas está tipicamente associados aos dispositivos do tipo pens-usb, que 

deverão ter atenção aos perigos associados à sua utilização. O primeiro perigo está 

relacionado com a perda do dispositivos e, consequentemente , a perda da própria 

informação da empresa. O segundo está relacionado com a utilização de pens-usb 

externas dentro da organização que poderão resultar em ataques de baiting, malware, 

spying, entre outros.  

• A [P26] fala que não pode manusear informações corporativas fora da empresa e nem 

fornecer informações pessoais ou secretas;   

• Enquanto na [P31] são mencionados que os mecanismos de controle de acesso têm por 

objetivo e implementar privilégios mínimos a usuários a fim de que estes possam 

realizar suas atividades. O controle de acesso pode também evitar que usuários sem 

permissão possam criar/remover/alterar contas e instalar software danosos a 

organização.   

Também é preciso ter um tempo limite para tentativas de login (entrar) e logoff (sair). 

Perguntar sempre ao superior se as informações, mesmo as mais comuns, devem ser 

repassadas; Inutilizar materiais que contenham informações sigilosas da empresa (não 

basta descartá-los).  

• Na [P32] utilizar comunicação internamente com funcionários ajuda a verificar pela 

conversa e analisar se realmente aquele funcionário trabalha ou não na empresa, adotar 

também código interno para a transferência de dados, é importante para que só ocorra 

a transferência de qualquer tipo de informação mediante senha e contrasenha, se a 

pessoa do outro lado da linha ou pessoalmente conhecer o código de autorização de 

dados a conversa acontece. 

• Para manter o controle de acesso a [P33] cita que se deve manter sala dos servidores 

sempre trancada, e o inventário de equipamentos atualizado; Manter os documentos 

confidenciais fora do alcance de pessoas não autorizadas, de preferência em envelopes 

fechados. 

• Deixar expostos arquivos de backup, não guardando em lugar seguro e confiável, além 

de demonstrar explicitamente que é um backup. Nome de usuário e senhas expostas 

para qualquer um que passar ver e ter acesso. Disquetes, Pen-drives, CDs, 

documentos, material particular como bolsas, carteiras em cima da mesa ou expostos, 

com grande facilidade de alguém se apoderar ou ter acesso, principalmente se as 

portas ou janelas ficam sempre abetas. Programas, documentos digitais gravados em 

disquete ou CDs, não sendo devidamente guardados em lugares seguros onde somente 

aqueles que podem ter realmente acesso seriam portadores da informação; 
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Não deixar o computador ligado exibindo informações confidenciais como senha, 

login de usuário, códigos fontes; Acessos a sites indevidos, não confiáveis, ou fora das 

políticas de trabalho da empresa; Computador ligado e, sobretudo, logado com a senha 

e nome de algum usuário esquecidinho, deixando o uso da máquina disponível para 

alguém não autorizado. Sistema de alarme desativado, desligado ou inoperante, em 

caso de alguma urgência ou emergência;  

Jogo via internet ou mesmo por disquetes, Pen-drives ou CD-ROM são passíveis de 

conter armadilhas, como ativação de worms, cavalos de troia, vírus e dentre outros 

perigos que se escondem por trás dos envolventes jogos, ou diversões oferecidas por 

isso não devem ser usados; Não deixar Softwares em lugar não seguro; bem como 

livros, apostilas etc., que contenham informações que sirvam como um facilitador em 

trazer palavras de cunho técnico de modo a disponibilizar id, senhas, sejam elas 

default ou não;  

Enfeites, como vasos, quadros, dentre outros, servindo como mera distração, fugindo 

do habitual e tradicional layout de arranjo do ambiente de trabalho, podendo ser alvo 

de suspeita, pois atrás desses “enfeites” podem estar guardados, escondidos ou 

implantados sistemas de escuta, gravadores, dentre outros pequenos sistemas que 

podem colher informações ditas ou vivenciadas naquele ambiente. 

Para prevenção em manter os computadores seguros. Abaixo, algumas dicas são 

listadas o acesso à Internet: 

Instalar um bom programa de antivírus e, pelo menos uma vez por semana, fazer uma 

verificação completa do computador; Usar sempre cópia original do programa de 

antivírus, pois as cópias “piratas” geralmente já estão infectadas e não funcionam 

corretamente; Configurar o antivírus para procurar por atualizações diariamente; Usar 

o  antivírus para verificar todo arquivo baixado antes de abri-lo ou executá-lo pela 

primeira vez;  

Utilizar cópias originais do Windows são mais seguras e são atualizadas 

periodicamente pela Microsoft; Manter o sistema operacional do computador e 

programas sempre atualizados para protegê-los contra as falhas de segurança, que são 

descobertas todos os dias; Somente instale programas de fontes confiáveis.  

Evite os serviços de compartilhamento (por exemplo: Kazaa, Bittorrent, Limeware, 

Emule, etc.). Eles são uma das principais fontes de disseminação de programas 

nocivos; Não abrir e-mails e arquivos enviados por desconhecidos; Não abra 

programas ou fotos que dizem oferecer prêmios; Cuidado com os e-mails falsos de 

bancos, lojas e cartões de crédito;   

Jamais abra arquivos que terminem com PIF, SCR, BAT, VBS e, principalmente, os 

terminados com EXE e COM; Se desconfiar de um e-mail recebido, mesmo quando 

enviado por pessoa conhecida, ter cuidado, pois pode ser um e-mail falso;  Verificar o 

endereço que está aparecendo no navegador se é realmente o que deseja acessar; Não 

confiar em tudo o que vê ou lê; 
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Não autorizar instalação de software de desconhecidos ou de sites estranhos; Antes de 

clicar em um link, veja na barra de status do navegador se o endereço de destino do 

link está de acordo com a descrição do mesmo; Sempre desconfiar de ofertas e 

sorteios dos quais não tenha prévio conhecimento.  

Ao realizar compras pela Internet procurar por sites reconhecidamente seguros; Se 

utilizar o cartão de crédito ou tiver que fornecer dados bancários, verificar se a página 

acessada utiliza tecnologia de criptografia, ou seja, o endereço da página acessada 

deve começar com “https” e deve aparecer o ícone de um cadeado na barra de status 

(parte inferior) ou à direita da caixa do endereço, dependendo do navegador. 

Uma observação importante a ser feita, é que Crackers colocam imagens de cadeados 

para fazer com que os usuários pensem que o site é seguro, mas na realidade não é. Se 

desconfiar de um site de compra, deixar lado e comprar em outro lugar. Ao preencher 

qualquer cadastro seja ele virtual ou não, só fornecer informações de extrema 

necessidade.  

Não acredite em todos os e-mails sobre vírus, principalmente aqueles de origem 

duvidosa que trazem anexo arquivo para ser executado, prometendo solucionar o 

problema; Jamais acredite em pedidos de pagamento, correção de senhas ou 

solicitação de qualquer dado pessoal por e-mail. Comunicar por telefone com a 

instituição que supostamente enviou o e-mail e confira o assunto.  

Nunca realizar operações bancárias ou transações pela internet que possuam 

informações pessoais de lugares públicos como, por exemplo, LAN-Houses, pois 

computadores públicos muitas vezes contêm códigos maliciosos, instalados por 

pessoas mal-intencionadas, capazes, por exemplo, de registrar tudo o que você digitar 

no teclado, facilitando a quebra de sigilo dos seus dados confidenciais. Os 

mecanismos de busca são perigosos em grande parte porque usuários são descuidados.  

 [PS3] Prevenção para Ataques por E-mail (similares) 

• Na [P3] em relação a e-mails falsos enviados por bancos deve-se observar o 

direcionamento da página de protocolo, pois os bancos utilizam somente o protocolo 

de segurança “https”, outro detalhe importante é suspeitar do link recebido por e-mail, 

visto que as instituições financeiras não se comunicam dessa forma com seus clientes. 

Desconfiar quando a mensagem é enviada para várias pessoas, nem todas essas 

pessoas possuem conta no banco, as instituições financeiras, por questão de segurança, 

não solicitam quaisquer que sejam informação via e-mail.  

• A [P4] diz que para se prevenir: deve-se desconfiar sempre de mensagens de 

instituições financeiras, de ofertas imperdíveis, prêmios de promoções e mensagens 

com conteúdo do tipo “fotos comprometedoras”. Evitar fornecer informações 

sigilosas, mesmo para usuários de confiança.  

Mensagens de conhecidos nem sempre são confiáveis (o campo de remetente do e-

mail pode ter sido falsificado, ou podem ter sido enviadas de contas falsas ou 
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invadidas). Utilizar exclusivamente o correio eletrônico corporativo para troca de 

mensagens relativas ao serviço.  Não clicar em links ou abrir arquivos recebidos por e-

mail, a menos que se tenha absoluta certeza da origem e integridade do mesmo. 

Ter em mente que um arquivo enviado por uma pessoa de confiança pode não ter sido 

realmente enviado por ela. Não utilizar a conta de correio corporativo funcional em 

cadastros de sítios na Internet. Se necessário, manter uma conta em provedor público 

(Gmail, Yahoo, Hotmail, etc) para esta finalidade.  

• É preciso ter alguns cuidados de acordo coma a [P12] ao fornecer informações 

pessoais através da Internet, às empresas podem a adotar estratégias antiphishing a fim 

de reduzir a ocorrência deste tipo de incidente. Indivíduos devem assumir atitudes 

contra o phishing, como segue: proteção de e-mail, evitar a transmissão de 

informações pessoais pela rede (salvos casos utilizando sites seguros).  

Tomar cuidado com esquemas de phishing via telefone; cuidado com downloads, e; 

atenção na utilização de links. Outras ações preventivas estão relacionadas ao controle 

do acesso a pop-ups, manutenção dos sistemas atualizados, adoção de firewall, filtros 

de spam, antivírus e software anti-spyware.  

Ainda, deve ser sempre feita uma verificação das contas online e extratos bancários 

regularmente para garantir que não haja transações não autorizadas realizadas. Por 

fim, para não cair nas armadilhas de ataques de phishing é possível ainda utilizar 

ferramentas antiphishing gratuitas ou pagas e filtrar boa parte dessas ameaças.  

• A [P22] faz algumas recomendações para o combate: Ler a URL do site de trás para 

frente. Comece pelo fim. O endereço pode muito bem começar com 

"www.seubanco.com.br", mas quando terminar com vários caracteres sem sentido, 

pode desconfiar.  

Não cair no que está sendo chamado de "phishing de mão dupla", em que você pode 

responder ao e-mail com uma pergunta, "Você é realmente meu amigo Jim?". 

Cibercriminosos são espertos o suficiente para esperar um pouco, mostrar que a 

resposta não é automatizada, e então responder com: "Sim, sou eu, Jim". É claro que 

não é ele.  

Nunca abrir um arquivo em PDF de alguém que você não conhece, afinal crackers 

podem se aproveitar para esconder seus arquivos maliciosos e executáveis dentro 

desses arquivos aparentemente inofensivos;  Jamais fornecer senha ou informações 

pessoais/confidenciais em resposta a uma consulta não-solicitada;   Profissionais de 

segurança de TI devem considerar treinamentos que visem especificamente spear 

phishing.  

• Na [P30] cita que não se pode abrir anexo de desconhecidos ou de conhecidos com 

erros grotescos de digitação. Abra apenas aqueles dos quais tiver certeza da origem e 

do possível envio de arquivo anexado. Não atestar a veracidade da mensagem apenas 

pelo remetente que aparece no cabeçalho de um e-mail, pois ela pode ser facilmente 
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forjada pelos atacantes. Dados importantes como senhas e números de cartões de 

crédito, em hipótese alguma devem ser encaminhadas via e-mail. 

São apresentadas na publicação Técnicas De Defesas para os e-mails como SPF – que 

combate à falsificação de endereços de retornos de e-mail. Sender ID- sistema 

antispam para verificação do domínio remetente do email e a integridade da 

mensagem. Possui função semelhante ao SPF em se tratando da averiguação de 

mensagens adulteradas, possibilitando rastreamento e comprovação de adulteração 

com mais facilidade.  

DKIM-possibilita que o dono do domínio publique políticas sugerindo ao servidor de 

destino uma espécie de direcionamento de ações, como por exemplo, o descarte de 

todas as mensagens sem devida autenticação.  DMARC ajudar pequenas e grandes 

empresas na redução do abuso sofridos pelos servidores de e-mail no que diz respeito 

a envio forjados em nome de seus domínios 

Além dessas técnicas cita meios de como identificar a fraude de phishing como: ler 

atentamente a mensagem, suspeitando daquelas com muitos erros gramaticais e de 

ortografia; Os fraudadores utilizam técnicas para ofuscar o real link para o arquivo 

malicioso, apresentando o que parece ser um link relacionado à instituição mencionada 

na mensagem.  

Uma sugestão que costuma apresentar êxito é que o usuário deslize o cursor do mouse 

sobre o link, desta forma é possível visualizar o real endereço do arquivo na barra de 

status, ou navegador, caso esteja atualizado e não possua vulnerabilidades. 

Normalmente, este link será diferente do apresentado na mensagem; Atenção 

particular aos arquivos com extensões ".exe", ".zip" e ".scr", pois estas são as mais 

utilizadas. Outras extensões frequentemente utilizadas por fraudadores são ".com", 

".rar" e ".dll". 

Mensagens que solicitam a instalação/execução de qualquer tipo de arquivo/programa 

devem ser sempre tidas como suspeitas; Deve-se acessar a página da instituição 

remetente e procurar por informações relacionadas com a mensagem que você 

recebeu. Em muitos casos, pode-se observar que não é política da instituição enviar e-

mails para usuários da Internet, de forma indiscriminada, principalmente contendo 

arquivos anexados.  

• A prevenção contra o Phishing é abordada na [P31], o conhecimento para reconhecer 

fraudes virtuais e cuidado no acesso dos links enviados por e-mail são práticas 

previdentes. Desconfiar quando receber um e-mail desconhecido. Se for conhecido, 

verificar o assunto e falar pessoalmente ou por via tecnológica se o remetente 

realmente mandou a mensagem. 

• De acordo com a [P32] para se proteger de phishing  nunca se deve fazer atualizações 

via internet solicitadas por bancos, pois, bancos nunca solicitam este tipo de serviço 

online, e ao fazer algum tipo de transação online, deve-se programar o serviço de 

envio ao seu celular onde uma mensagem de hora dia e o valor da transação é enviada 
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ao celular sempre que feita, sendo assim, ao receber algo que não foi feito comunica-

se imediatamente o banco responsável.  

• Na [P33] sugere não clicar em links antes de verificar a autenticidade da solicitação. 

Várias são as vítimas de e-mails falsos. Para não ser mais uma vítima dessa armadilha, 

entre em contato com a fonte da solicitação seja ela uma pessoa, empresa, órgão 

público e etc. Nos casos de mensagens que tentam induzir a clicar em links contidos 

no e-mail ou em alguma página da Internet, a melhor coisa a fazer é entrar em contato 

com o remetente do e-mail ou com a instituição se for o caso, para certificar-se a 

respeito do assunto.  

 [PS4] Prevenção para Segurança Física  

• Na [P4] sugere-se para as Organizações Militares: Nunca deixar documentos sigilosos 

sobre as mesas ou de fácil acesso, assim como senha e login expostos. Ter controle de 

entrada e saída de pessoas pela guarda deve ser criterioso. Pessoal externo à 

Organização Militar deve andar sempre acompanhado por um militar. Evitar digitar 

senhas na presença de outras pessoas. Exigir a apresentação do documento de 

identidade militar. Não fornecer informações a recém conhecidos. 

• É citado na [P5] que somente pessoas autorizadas devem ter acesso a determinadas 

dependências de uma organização e sempre que possível devem ser usados o 

monitoramento por câmeras das entradas da dependência. 

•  a       como forma de segurança física devem ser  reinados os funcionários da 

segurança para não permitirem o acesso de pessoas sem o devido crachá  de  

identificação e mesmo assim fazer uma verificação visual; Todos os visitantes devem 

ser acompanhados por um funcionário da empresa; Fechar e monitorar a sala de 

correspondência; Manter sala dos servidores sempre trancada, e o inventário de 

equipamentos atualizado; Manter os documentos confidenciais fora do alcance de 

pessoas não autorizadas, de preferência em envelopes fechados. 

• As estratégias de defesa de ataques mencionadas na [P17] para as estruturas físicas de 

Médias Empresas, diminuem os riscos da terceirização de manutenção dos 

dispositivos computacionais, uma das estratégias encontradas foi primarizar estes 

serviços. Restringir a utilização interna de redes de comunicação. 

 Enquanto para Pequenas Empresas o bloqueio do uso de wifi é eficiente quando o 

impedimento é geral para toda a organização. Controle ou a proibição de hardwares 

específicos, como pendrives, aumenta o nível de segurança, diminuindo a 

vulnerabilidade física da empresa.  

Investimento em versões originais e seguras de antivírus traz maior segurança aos 

sistemas e ativos computacionais das organizações.  Controle de acesso das portas de 

endereçamento em conexões remotas realizadas pela empresa.  

• Para a garantir a segurança física [P20] deve-se sempre conferir se os dados que uma 

pessoa apresentou conferem com o real. Pedir a carteira de identificação, conferir o 
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crachá da pessoa para ter certeza que ela pode ter aceso aquele lugar. Conferir com 

alguém superior se o pedido daquela pessoa é verdadeiro. 

•  Na [P31] é citado como boa prática a permissão ao cesso das dependências de uma 

organização apenas às pessoas devidamente autorizadas, bem como dispor de 

funcionários de segurança a fim de monitorar entrada e saída da organização. E 

solicitar um documento de identificação oficial (RG, carteira de motorista, carteira de 

trabalha, etc..) de quem solicita os dados. Requerer a assinatura da pessoa que solicitar 

informações importantes da empresa. 

• A [P33] diz que se deve verificar a identidade da pessoa para ter certeza se ela é 

realmente quem diz ser.  Certificar se a pessoa realmente possui autorização. Ficar 

sempre atento ao ser abordado por alguém, principalmente se você não conhece a 

pessoa. Independente se a abordagem foi feita através do telefone, carta ou e-mail, não 

forneça informações sensíveis, pessoais ou até mesmo da organização onde trabalha.  

Treinar os funcionários da segurança para não permitirem o acesso de pessoas sem o 

devido crachá de identificação e mesmo assim fazer uma verificação visual; 

Permitir que visitantes tenham acesso à área interna na empresa, obtendo contato com 

as informações confidenciais; Permitir entrega de informações sem o devido 

conhecimento real de quem as está levando; 

Entrada de pessoas não autorizadas ou principalmente sem identificação, com portas 

abertas e expostas à entrada de qualquer um; Recebimento de informações digitais 

(disquete, CD etc.) sem o prévio conhecimento da procedência (de onde realmente 

vem e de quem vem e do que se trata), sem fazer primeiramente uma inspeção do 

material recebido em algum lugar ou equipamento que não comprometa a empresa ou 

organização. 

 [PS5] Prevenção para o Lixo  

• A [P4] menciona que não se deve jogar fora documentos com informações sigilosas. 

Separar e eliminar de forma eficiente. 

• Na [P10] diz que o lixo da empresa deve ser guardado em lugar seguro, triturar todo 

tipo de documento, e destruir todo o tipo de mídia magnética fora de uso. 

• Como forma de prevenção a [P24] cita que certos cuidados devem ser tomados com a 

destruição de documentos, o perigo está associado à não destruição da informação, de 

forma adequada (no sentido de “com segurança”), reside na perda da 

confidencialidade. O problema reside no perigo da informação cair nas mãos de 

alguém mal-intencionado, uma vez que poderá ser usada na realização de um ataque. 

O Dumpster Diving é uma técnica, de engenharia social, que consiste no recurso ao 

lixo como fonte de informação.  

• Também na [P26] é mencionado os cuidados especiais com o lixo eletrônico, assim 

como em qualquer outro meio, através de regras de descarte.  

• Para combater ataques por meio da técnica de lixo (Dumpster Diving) a [P31] cita que 

deve ser feita a destruição de dados que não sejam mais necessários. Entre os 
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procedimentos utilizados para isso, estão a incineração de arquivos, destruição de HDs 

(Hard Drive – Disco Rígido) e a adoção de equipamentos para picotar papel.  

• A [P32] diz que a melhor maneira de se prevenir é nunca usar folhas impressas erradas 

e também não jogar nenhum tipo de comprovante, recibo ou extrato de conta bancaria 

no lixo ou na rua. É mais seguro queimar ou picotar esse tipo de dado do que deixar 

exposto para muitas pessoas.  

• A[P33] fala em guardar o lixo da empresa em lugar seguro, triturar todo tipo de 

documento, e destruir todo o tipo de mídia magnética fora de uso. Descarte incorreto 

de material que se acha inútil, como por exemplo, não triturar documentos antes de 

jogá-los fora e de preferência em diversas lixeiras ou o descarte de disquetes, CDs e 

outros, sem eliminar definitivamente as informações contidas neles; Deixar gavetas 

abertas, de fácil acesso a documentos. 

 [PS6] Políticas de Senha 

• Na [P10] para políticas de senha uma característica importante de ser implementada é 

a criação de histórico de senhas. Devem ser definidas regras para que o usuário troque 

pelo menos 3 ou 4 caracteres da senha anterior.  

Não permitindo que ele utilize a mesma combinação de strings e só altere um número. 

Desenvolver na empresa uma política de mudança frequente de senhas e treinar os 

demais funcionários para nunca passarem senhas ou outras informações confidenciais 

por telefone; Criar senhas fortes e fazer uso consciente da mesma, alterando-a 

periodicamente. 

• Enquanto na [P17] diz que as política de senhas definem as regras sobre o uso de 

senhas nos recursos computacionais, como tamanho mínimo e máximo, regra de 

formação e periodicidade de troca.  

• A[P19] diz que as senhas devem ser de uso pessoal, portanto não se deve fornecer 

senhas para outros funcionários.  

• Aborda-se na [P24] que as empresas, no desenvolvimento das suas políticas de 

segurança, deverão definir regras na utilização de passwords. As regras deverão ter em 

atenção a dimensão, a composição, a validade e, de forma não menos importante, a 

exclusividade da password. A password é um elemento importante na identificação de 

um utilizador perante um sistema ou rede. 

• A [P31] cita que não pode não utilizar nome ou sobrenome na senha. Em vez disto, 

misturar letras, caracteres especiais e números. 

• E por fim a [P33] apresenta os seguintes critérios que podem ajudar sua senha a se 

tornar forte: 

Escolha senhas longas, pois para cada caractere adicionado, maior será a proteção. A 

quantidade mínima de caracteres recomendável é oito para uma senha segura. O ideal 

seria no mínimo quatorze caracteres. Uma frase secreta é fácil de lembrar e por ser 

mais longa, será mais seguro ainda. A combinação de letras, números e símbolos 
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ajudam bastante a aumentar a força da senha. Quanto maior a variedade de caracteres, 

mais poderosa será a senha.  

Quanto menor a variedade de caracteres maior deverá ser a senha. Uma senha que 

possui quinze caracteres composta somente por letras e números aleatórios é cerca de 

33.000 vezes mais forte do que uma senha de oito caracteres que é composta por 

elementos de todo o teclado. É lógico que uma senha ideal possui vários tipos de 

caracteres diferentes e ao mesmo tempo é longa. Use a tecla "Shift", pois sua senha 

será muito mais forte se você combinar os símbolos gerados através dessa tecla. Use 

frases ou palavras que você lembre com facilidade, mas que ao mesmo tempo seja 

difícil de alguém adivinhar.  

Alguns passos para criar sua senha forte: 1. Escolha uma frase fácil de lembrar como 

por exemplo. "Meu filho Carlos tem três anos” ou então utilize a primeira letra de cada 

palavra que ficaria assim “mfctta”. 2. Uma ótima opção se o sistema aceitar é a 

utilização de espaços entre as palavras ou caracteres. 3. Lembre-se de que quanto 

maior e mais complexas as combinações forem, mais forte será a senha, então ao invés 

de usar “mfctta” como no primeiro exemplo, pode-se usar “Mfc tA”, “Meu FilhO 

CarLos tem 3 a os” ou “MeuFilhO KrlOs t&m 3 @no$.”. Essa é a oportunidade de 

usar a imaginação. Teste sua senha em um verificador de senhas. Este é um recurso 

que ajuda a medir a força da sua senha.  

Estratégias para evitar senhas fracas: Evite escolher sequencias repetidas como, por 

exemplo: “ 23456”, “3333333”, “abcdefg” ou letras próximas no teclado. Evite 

também substituições semelhantes como, '1' no lugar de 'i' ou '@' no lugar de 'a', como 

em "M1cr0$0ft" ou "Senh@", lembrando que essas substituições podem sim se tornar 

fortes mais somente quando combinadas com vários outros caracteres. Não use nome 

de login, data de aniversário, parte do nome, número de documentos, informações de 

familiares, pois informações pessoais e de familiares são as primeiras a serem testadas 

pelos invasores.  

Também não use palavras encontradas em dicionários, pois existem softwares 

sofisticadíssimos que utilizam essa técnica, e inclusive palavras de trás para frente, 

erros comuns de digitação, substituições e até mesmo aquelas palavras que um adulto 

consciente jamais falaria perto das crianças. Use uma senha diferente para cada site ou 

sistema. Pois se você utiliza a mesma senha para tudo e alguém descobrir, todas as 

outras também serão descobertas e a catástrofe será bem maior. 

Desenvolver na empresa uma política de mudança frequente de senhas e treinar os 

demais funcionários para nunca passarem senhas ou outras informações confidenciais 

por telefone; Não digitar senhas na presença de pessoas 

 [PS7] Prevenção para Controle/Fiscalização dos Comportamentos 

• A [P10]no que diz respeito a fiscalização e direcionamento do comportamento dos 

colaboradores práticas como auditorias de e-mails, relatórios gerenciais de sites 

acessados, avaliação comportamental e exploração de clima podem ser utilizadas. 
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• Na [P17] se fala em utilizar escutas telefônicas, auditorias de e-mails, relatórios 

gerenciais de sites acessados, avaliação comportamental, exploração de clima são 

práticas que podem ajudar na fiscalização do comportamento dos funcionários. Assim 

como a adoção de controles básicos como: políticas de segurança, segurança física, 

educação / sensibilização, boa arquitetura de segurança, limitar o vazamento de dados, 

estratégia de resposta a incidentes e cultura de segurança. 

• Na [P18] os modelos de comportamento obrigatório devem ser ajustados 

constantemente para aprimorar as condutas dentro do contexto, especialmente ligadas 

à garantia de autenticidade nas comunicações da informação sobre meios digitais. Isso 

é, o fortalecimento do controle sobre a autenticidade das relações sociais deve ser 

consequência do desenvolvimento dessa consciência situacional sobre os riscos de 

exploração da confiança em comunicações digitais.  

Para se garantir o estado das coisas, são necessários o controle e o monitoramento. A 

supervisão direta da conduta das pessoas é item do controle. A supervisão da conduta 

em uma organização é essencial, pois sem ela não há qualidade nos processos. 

• Para controlar o comportamento a [P26] cita a criação de uma cultura que incentive 

um comportamento humano consciente no domínio das informações. 

 [PS8] Prevenção para Ataques por telefone (ou qualquer meio VoIP)  

• Como recomendação a [P4] que aborda a ESoc na Organização Militar diz que um 

atendente de telefone deve evitar se identificar de imediato ao atender a ligação;  

sempre confirmar a veracidade de informações recebidas; não fornecer/confirmar 

informações que não dizem respeito ao seu trabalho ou quando não se tem certeza de 

quem está do outro lado da linha.  

• A[P10] cita que atendentes devem solicitar sempre um código de acesso, para só então 

prestarem o suporte solicitado; Controlar chamadas para o exterior e para longas 

distâncias, e recusar pedidos de transferências suspeitas. 

• A [P32] recomenda que para combater os ataques de ligações telefônicas realizadas 

por detentos que informam ter sequestrado uma pessoa e pedem depósito em dinheiro 

em troca da liberdade da suposta vítima, aconselha-se como prevenção ter calma e 

procurar saber onde o parente que está “sequestrado” se encontra. 

• Como prevenção para ataques por telefone a [P33] diz que os atendentes devem 

solicitar sempre um código de acesso, para só então prestarem o suporte solicitado; 

Todos os visitantes devem ser acompanhados por um funcionário da empresa; Fechar 

e monitorar a sala de correspondência; Controlar chamadas para o exterior e para 

longas distâncias, e recusar pedidos de transferências suspeitas;  

Criar senhas fortes e fazer uso consciente da mesma, alterando-a periodicamente. 

Mencionar senha por telefone, pois antes de disponibilizar qualquer tipo de 

informação, deve-se saber com quem se fala e de onde fala, além de conferir através 

de aparelhos identificadores de chamada se o telefone de origem da ligação está 
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realmente batendo com o mencionado. É importante conferir o motivo pelo qual 

solicitaram determinada informação. 

 [PS9] Prevenção para Redes Sociais  

• Na [P2] são citadas algumas ações que podem minimizar os ataques de engenharia 

social nas Redes Sociais online:  

- Ter consciência de que na Internet nem tudo é apenas virtual: as empresas e pessoas 

com as quais se interage são reais e os mesmos danos causados no dia a dia podem se 

repetir nesse ambiente; O melhor modo de impedir que a identidade seja furtada é 

protegendo bem os dados pessoais através de senhas bem elaboradas, identificação de 

termos de uso de um serviço assim como a política de segurança e privacidade 

oferecidas;  

Dar atenção a mensagens que contém links e formulários que devem ser preenchidos 

com dados pessoais; que solicitem sigilo ou que solicitem o repasse a sua lista. 

Manter-se informado, uma vez que novas formas de tentativas de golpes surgem a 

cada dia necessitando atualização constante. Recomenda-se o exame da “Cartilha de 

segurança para Internet” elaborada pelo Centro de Estudos, Resposta e  ratamento de 

Incidentes de Segurança no Brasil (CERT).  

Também é válido o exame do site SaferNet Brasil, que é uma associação civil de 

direito privado, com atuação nacional, sem fins lucrativos, que busca oferecer 

respostas eficientes quanto a problemas relacionados ao uso indevido da Internet para 

a prática de crimes e violações contra os Direitos Humanos.  

• Na [P4] as prevenções são: Manter suas contas com configurações de privacidade mais 

restritas possíveis (evitar a configuração pública). Evitar expor informações pessoais 

como telefone, e-mail, endereço e até mesmo as relações familiares existentes com 

outros usuários.  

Desconfiar de perfis desconhecidos que solicitam permissão para se tornar “amigo” 

nas redes sociais. Evitar diálogos com perfis desconhecidos que exponham 

informações pessoais ou relacionadas com o trabalho em “chats” das diversas redes 

sociais existentes. Desconfiar de perfis de conhecidos solicitando informações (contas 

podem ser falsificadas facilmente).   

• Como boas práticas a [P28] menciona as configurações de segurança e privacidade do 

Facebook que são disponibilizadas os usuários: possibilidade de classificação da 

informação (postagens, fotos e vídeos) nas opções: público, para amigos, somente para 

o próprio usuário, personalizado (pessoas) ou por lista (grupo de pessoas);  

Outras opções disponíveis são: a ativação da navegação segura; notificação de login 

quando a conta for acessada de um computador ou dispositivo móvel não cadastrado; 

ativação de um código de segurança para acessar a conta a partir de navegadores 

desconhecidos; utilização de senha específica para uso de aplicativos (em vez de 

utilizar a mesma senha do Facebook).  
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Dentre as outras opções de segurança e privacidade, o Facebook disponibiliza ainda ao 

usuário, na sua Central de Ajuda, informações sobre: Como fazer para bloquear 

alguém? Como controlar quem pode o localizar no Facebook com suas informações de 

contato? Como controlar quem pode lhe enviar mensagens?  

Como fazer para controlar quem pode ver publicações e fotos nas quais está marcado 

em sua linha do tempo? Como ativar a opção para analisar marcações que amigos 

adicionam às publicações antes de elas aparecerem? Como denunciar problemas (com 

base nos padrões da comunidade do Facebook)? Além dessas, são fornecidas 

informações sobre o gerenciamento de aplicativos e de conexões.  

Os usuários devem ser atentos às pessoas adicionadas a sua rede de amizades, é 

necessário atenção para o uso correto das ferramentas de gerenciamento da 

informação, observando o tipo de conexão estabelecida com os outros usuários, tais 

como amigos, melhores amigos, conhecidos, e integrantes de listas/grupos específicos.  

• Na [P32] diz que ao criar perfis em sites de relacionamento é preciso ter cautela com 

os dados fornecidos. Não é aconselhável colocar telefones, endereço, empresa na qual 

trabalha e qualquer tipo de informação pessoal em seu perfil. 

 [PS10] Prevenção para Navegação na Internet 

• A [P30] cita recomendações são para usuários e empresas. Para usuários: Separar os e-

mails para assuntos pessoais, cadastros online, profissionais e compras online. Isso 

evita receber determinados assuntos indesejados no e-mail do trabalho por exemplo.  

Manter ativo um programa anti-spam, ou utilizar os recursos oferecido pelo provedor. 

Bem como ferramentas de proteção como firewall, antivírus, antispyware, reduzindo o 

número de mensagens indesejadas no e-mail. 

Para empresas: Adotar estratégias de defesa em camadas. Desativar serviços que não 

são necessários. Se algum código malicioso ou alguma outra ameaça explora um ou 

mais serviços de rede, desabilite ou bloqueie o acesso a esses serviços até que seja 

aplicado um patch. Isole os computadores infectados. Manter os patches atualizados 

(sistema operacional e aplicações). Considerar implementar soluções de acesso e 

conformidade com políticas de rede. 

Implementar políticas efetivas de senhas e controle de dispositivos. Usar softwares de 

criptografia para proteger as informações. Promover treinamento sobre segurança da 

informação para os funcionários.  

O site Internetsegura.org, responsável pelo movimento internet segura, elenca mais 

algumas ações para uma navegação mais segura: Nunca fornecer senha ou 

informações pessoais – sob nenhum argumento. Atentar para barra de endereços – 

Verifique se o endereço permanece o mesmo durante a navegação.  

Certificando sempre a existência do cadeado fechado, em endereço iniciados por 

HTTPS://. Clicando neste cadeado as informações referentes ao certificado são 

relacionadas ao site em questão. Cuidado com promoções tentadoras normalmente 

recebidas via e-mail, maioria das vezes são encaminhadas por endereços falsos, e 
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prometem descontos e prêmios instantâneos.  ão navegar e sair “clicando em tudo” - 

controlar sempre a curiosidade e suspeitar de e-mail que oferecem benefícios de 

formas fáceis ou por valores muito baixos 

• Também são apresentadas algumas recomendações para navegação na [P31]: Ao 

acessar sites de vendas ou que envolvam dados, verificar se estes possuem a extensão 

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol) com mecanismo de segurança SSL (Secure 

Socket Layer)2 e/ou observar se a página possui a imagem de um cadeado no canto 

inferior direito, indicando sua autenticidade e segurança.   

É extremamente importante verificar a grafia do nome do site que o usuário irá 

acessar. Diversas pessoas são enganadas por páginas e links que pareciam conhecer, 

mas cujos endereços estavam grafados de forma errada, direcionando o usuário a sites 

maliciosos. Estes, por sua vez, podem armazenar informações pessoais da vítima, 

como dados do cartão de crédito. A troca ou ausência de uma letra, como no endereço 

eletrônico www.peixeurbao.com.br3, pode expor um usuário desatento a um ataque.  

• Na [P33] a melhor coisa a fazer enquanto estiver navegando na Web é ser cauteloso e 

manter o antivírus e detectores de pragas virtuais em geral sempre atualizados. 

Escolher senhas fortes e não compartilhar com outras pessoas.  

 [PS11] Política de backup 

• Na [P17] as políticas de backup definem as regras sobre a realização de cópias de 

segurança, como tipo de mídia utilizada, período de retenção e frequência de 

execução. 

• É citado os backups ou cópias de segurança na [P24], como uma importante medida de 

segurança, que deverão ser implementados não só para recuperar a informação no caso 

de perda acidental seja por falha física ou por falha humana, mas também da 

consequência de uma possível infecção por vírus ou de uma invasão.  

 [PS12] Plano de Resposta a Incidentes  

• Na [P27] quando existe quebra de segurança, é importante que a resposta da 

organização seja rápida e eficaz de forma a: Perceber exatamente como é que a quebra 

de segurança ocorreu; determinar o impacto que terá; Prever os próximos passos que o 

“engenheiro social” dará;  romover a conscientização dos colaboradores sobre como 

dar resposta à quebra corrente e a futuros ataques por parte do “engenheiro social”. 

Detectar a intrusão por parte de “engenheiros sociais”: através da implantação de 

sistemas de monitorização de várias fontes de risco potencial (e-mail, telefone, 

mensagens instantâneas, World Wide Web, wireless e infraestruturas) que permitam o 

drill-down de uma visão geral até um incidente isolado. 

• As empresas devem estar preparadas para reconhecer, analisar e responder aos 

incidentes de segurança o mais rápido possível é o que diz a [P33] pois isso é fator 

fundamental para amenizar os estragos ou diminuir custos com reparos. Experiências 
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anteriores com outros incidentes sejam usadas para prevenir ocorrências semelhantes 

no futuro ou até mesmo para aprimorar a segurança atual. Ele possui os procedimentos 

e medidas a serem tomadas para remediar, corrigir ou contornar os incidentes.  

As seguintes medidas não podem ser deixadas de lado em um Plano de Resposta a 

Incidentes:  

Identificar a autoria dos ataques, assim como sua seriedade, estragos causados e 

responsáveis pelo incidente. Divulgar o mais rápido possível o acontecimento ocorrido 

para que o mesmo incidente não ocorra em outras áreas da empresa. Tomar as medidas 

necessárias para restaurar aquilo que foi afetado como, por exemplo, mudar senhas, 

trocar funcionários, aumentar o nível de controle. Contatar os órgãos de segurança 

para que o fato seja registrado, assim como tentar entrar em contado com os 

responsáveis pelos ataques. 

 [PS13] Medidas para Usuários não Técnicos  

• A [P6] cita práticas para o usuário não técnico, com alguns cuidados que devem ser 

tomados: Manter o sistema operacional atualizado- novas ameaças surgem todos os 

dias, com isso o usuário deve manter seu sistema operacional e suas aplicações 

atualizados, tornando assim o sistema mais seguro.   

Ter cuidado com as senhas: não divulgar suas senhas para ninguém, pois são 

individuais, não escrever uma senha em local público ou de fácil acesso, criar senhas 

com mais de oito caracteres e que misture letras maiúsculas, minúsculas, números e 

caracteres especiais e mudá-las regularmente. Sempre usar criptografia: manter os 

arquivos criptografados, principalmente quando armazenados em notebooks e mídia 

móveis (como pendrive, por exemplo).  

Tomar cuidado com o e-mail: verificar por meio do antivírus os arquivos recebidos, 

mesmo que sejam de fontes confiáveis, verificar a origem dos emails com anexos 

duvidosos, desconfiar de arquivos executáveis recebidos e tomar cuidado ao visualizar 

imagens armazenadas externamente aos e-mails. Através desses links, o remetente do 

e-mail tem a possibilidade de descobrir a localização do usuário na Internet.  

Proteger dados pessoais: Nunca fornecer informações sensíveis em sites 

desconhecidos e que não possuam o cadeado na barra de endereço do navegador e um 

informativo de certificado digital. O mais importante para que o usuário se proteja de 

possíveis ameaças é o bom senso 

 [PS14] Política de privacidade 

• Na [P17] define como são tratadas as informações pessoais, sejam elas de clientes, 

usuários e funcionários. 

 [PS15] Política de confidencialidade 

• Na [P17] define como são tratadas as informações institucionais, ou seja, se elas 

podem ser repassadas a terceiros. 
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 [PS16] Política de uso aceitável (PUA) e Acceptable Use Policy (AUP) 

• Na [P17] também chamado de "Termo de Uso" e "Termo de Serviço", define as regras 

de uso dos recursos computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os 

utiliza e as situações que são consideradas abusivas. 

 

 [PS17] Prevenção para Ataques meio de Contatos Interpessoais 

• Na [P17] como para este tipo de ataque Grandes Empresas podem adotar de uma 

política de segurança da informação em uma organização aumenta o nível de 

segurança, ao mesmo tempo, que diminui o comprometimento das informações da 

organização em mãos de um funcionário recém contratado na empresa.  Apresentar a 

política de segurança adotada pela organização, bem como o treinamento de conduta 

em relação a esta política e as punições mediante o não cumprimento das diretrizes 

descritas. 

E utilizar treinamentos e a conscientização de usuários, os funcionários devem ser 

treinados e orientados sobre os riscos de clicar em qualquer e-mail de origem 

duvidosa. Contar com recursos tecnológicos, colocando Firewall, antivírus. O usuário 

deve ter um login de acesso individual para acessar o sistema, o próprio computador, o 

e-mail, à própria internet e estar atento às orientações recebidas do setor de TI. 

As Médias Empresas podem realizar treinamentos e alertas para os funcionários, 

inclusive sobre as penalidades para quem infringir diretrizes de conduta no uso de 

tecnologias e sistemas de informação. Já as Pequenas Empresas podem implantar uma 

política de segurança da informação que estabelece diretrizes de conduta formalizadas 

e reforçadas por intermédio de treinamentos e técnicas de sensibilização do corpo 

funcional. Orientação dos usuários para que não abram e-mails suspeitos. 

  [PS18] Prevenção para Identificar Possíveis Alvos  

• A [P20] fala que para evitar um ataque primeiramente se deve identificar possíveis 

alvos, existem algumas categorias que podem ajudar identificá-los:  

Atitudes: pessoa com um extremo bom humor, muito carinhosa, muito educada, muito 

paciente, querendo ajudar demais. Pessoas desconhecidas com pedidos autoritários. 

Talvez com um extremo mal humor, pedindo para realizar coisas agressivamente. Ou 

até mesmo sendo muito emocional, chorando demais ou fincando muito chateada com 

alguma coisa.  

Tentativa de conexão: Tentar estabelecer uma conexão com suas vítimas é uma tarefa 

importante para os engenheiros sociais. Usar nomes de pessoas conhecidas sendo que 

a tal pessoa nunca te falou do atacante.   

Agir particularmente amigável e até usar informasse pessoais sobre a vítima. Pequenos 

erros: Mesmo que engenharia social seja uma técnica bastante eficiente, ser um bom 

engenheiro exige experiência e muita técnica. Sabendo disso engenheiros menos 

experientes comentem muitos pequenos erros, às vezes despercebidos aos olhos de 
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uma pessoa comum, mas para alguém que já conhece suas técnicas pode ser suficiente 

para evitar o ataque. 

 [PS19] Postura Questionadora  

• Em relação a melhor postura de combate ao engenheiro social mal-intencionado o 

funcionário deve ser tão questionador como uma criança cita a [P32], demonstrando 

interesse nos mínimos detalhes, ouvindo mais, estando fortemente atento a tudo a sua 

volta, e principalmente fazendo o uso dos poderosos “porquês”, com certeza as 

empresas transformariam os frágeis cadeados em legítimos dispositivos dificultantes 

da segurança da informação. 

 [PS20] Métodos de Segurança  

• Realizar auditorias de vulnerabilidade a ataques de ESoc são citados na [P27]: No 

sentido de perceber o nível de fragilidade da companhia, através da análise:  Da 

informação da empresa que está abertamente disponível; Das políticas e 

procedimentos de segurança estabelecidos; do tráfego telefônico; do tráfego de e-mail 

e das pesquisas na Internet; Do comportamento dos colaboradores; Do nível geral de 

segurança das instalações; 

Foi possível observar por meio da leitura das 33 publicações que muitas medidas não 

necessitam de altos investimentos para serem utilizadas. Existe uma diversidade de meios 

preventivos que podem ser adotados de acordo com o ramo e necessidade das corporações e 

indivíduos para manter os dados seguros e íntegros, e assim evitar que possíveis ataques por 

engenheiros sociais possam ocorrer e prejudica-los. 

 Espera-se por meio desta lista de boas práticas e suas descrições auxiliar as empresas 

e pessoas a identificarem as melhores medidas preventivas que podem ser adotadas pelas 

mesmas. 
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4 PERCEPÇÃO QUANTO AO CONHECIMENTO SOBRE ESOC 

Na segunda fase do processo metodológico, foi aplicado um questionário com o 

objetivo de verificar a percepção das pessoas sobre o termo ESoc. A pesquisa foi conduzida 

seguindo duas etapas: (i) Planejamento e Execução da PQ: seleção dos participantes e 

definição da instrumentação (ii) Análise do Resultado da PQ: os dados do estudo foram 

extraídos e sintetizados para serem apresentados. Abaixo, serão relatados o planejamento e os 

resultados encontrados com a pesquisa de opinião. 

4.1 Planejamento e Execução da PQ 

 Definição dos Participantes  

A população estudada neste trabalho foi formada por pessoas da sociedade de modo 

geral: jovens, adultos, idosos, do sexo masculino e feminino, independente da faixa etária que 

estava disposto a responder ao questionário. 

 Definição da Instrumentação  

 
Foi utilizado como instrumentação deste estudo um questionário desenvolvido e 

enviado no Google Forms no idioma português, contendo 4 (quatro) passos necessários para o 

seu preenchimento:  

(i) Caracterização dos Participantes 

(ii) Conhecimento sobre Engenharia Social 

(iii) Questões sobre Segurança das Informação 

(iv) Opinião sobre Engenharia Social 

Antes de responderem ao questionário inicialmente foi apresentado aos participantes o 

Termo de Consentimento Esclarecido, o qual menciona o objetivo da pesquisa e como 

ocorrerá à participação no estudo. Para que o participante fizesse parte deste estudo foi 

necessário concordar com o termo de consentimento, como mostra a Figura 4. 

Antes do questionário ser enviado aos participantes da pesquisa, ele foi avaliado por 4 

pessoas, sendo 2 da área de TI e 2 de outras áreas, para que pudessem identificar algum erro 

ou dúvidas nas questões. Cada uma dessas pessoas reportaram os problemas identificados, 

que foram corrigidos, gerando uma nova versão do questionário. O preenchimento do 

questionário é composto pelos passos descritos nas Figuras 5, 6, 7 e 8. 
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Prezado (a) Senhor (a),  

  

      Meu nome é Rosejheinny Ramos, sou aluna do curso de Sistemas de Informação da Universidade 

Federal do Amazonas. Estou realizando uma pesquisa como resultado do meu Trabalho de Conclusão de 

Curso, sob a orientação da Profa. Odette Mestrinho Passos e coorientação do Prof. Homero Cruz.  

      O objetivo da pesquisa é verificar e analisar a percepção das pessoas sobre o termo Engenharia Social. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as questões deste questionário. Todo esse processo 
levará cerca de 5 minutos.  

       A sua participação é voluntária e você poderá desistir a qualquer momento. Serão omitidas todas as 

informações que permitam identificá-lo(a).   

      Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento, assim como tirar 

dúvidas, bastando entrar em contato pelos seguintes emails:                                                                                                                   

 

- Rosejheinny Ramos: rosejheinny26@gmail.com – ICET/UFAM                              

- Odette Passos: odette@ufam.edu.br – ICET/UFAM                                                                          

- Homero Cruz: homerocruz57@gmail.com – ICET/UFAM 

 

     Concorda em participar deste estudo? *      Aceito 

1. Nome:* ____________________________________ 
2. Sexo: * 

o Masculino 

o Feminino 

3. Idade:* 

o Até 20 anos 

o 21 a 30 anos 

o 31 a 40anos 

o 41 a 50 anos 

o Acima de 50 anos 

4. Qual seu atual nível de escolaridade? * 

o Ensino Fundamental 

o Ensino Médio 
o Especialização  

o Técnico 

o Ensino Superior 

o Mestrado 

o Doutorado 

5. Você é estudante/profissional da área de Tecnologia da Informação? * 

o Sim 

o Não 

 

 

Figura 4 - Termo de consentimento livre e esclarecido do questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: O autor (2019). 

 

1. Caracterização dos Participantes (Figura 5): O objetivo é conhecer o perfil dos 

participantes: nome, sexo, idade, nível de escolaridade e são estudante/profissional de TI. 

Figura 5 - Caracterização dos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: O autor (2019). 

 

 

 



77 

 

 

Responda de acordo com o seu conhecimento sobre o tema 

6. Você já ouviu falar do termo "Engenharia Social"? * 

o Sim                

o Não 

o Não sei responder 

7. Qual o nível de consciência que você possui a respeito da potencial ameaça de ataques de 

Engenharia Social? * 

o Nunca ouvi falar       

o Pouco consciente  

o Já ouvi falar, mas não dou importância ao tema 

o Muito consciente  

o Totalmente consciente 

8. Assinale a opção correspondente que melhor expressa seus conhecimentos a respeito de Engenharia 

Social: * 

 

Questões Concordo 
Não 

Concordo 

Não Sei 

Responder 

Estou em 

Dúvida 

A denominada Engenharia Social é uma 

técnica utilizada para se obter informação a 

partir de uma relação de confiança 

    

A Engenharia Social se refere a um 

conjunto de práticas utilizadas para obter 

acesso a informações importantes ou 

sigilosas em organizações ou sistemas, 
através da persuasão e se aproveitando da 

ingenuidade ou confiança das pessoas 

    

O Phishing (E-mails Falsos), 

Internet/Redes Sociais, Contatos 

Telefônicos são meios utilizados para 

realizar ataques de engenharia social 

    

São técnicas de Engenharia Social: 

Vasculhar o lixo (para conseguir acesso 

informações), Personificação e impostura 

(onde se faz uma ligação se passando por 

alguém que solicita dados como senha), E-

mails falsos (com o intuito de obter dados, 

como: senhas, contas bancárias, cartões de 

crédito, etc) 

    

O uso de abordagem pessoal utilizando 

persuasão (a arte de convencer alguém) 

com a vítima é uma maneira para obter 

informações por um engenheiro social 

    

 

 

2. Conhecimento sobre ESoc (Figura 6): O objetivo é verificar a percepção das pessoas a 

respeito da ESoc ao responderem as perguntas relacionadas a esta prática.  

Figura 6 - Questões sobre o conhecimento de ESoc 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             

 

9.  Você já vivenciou alguma situação onde foram solicitadas informações confidenciais, dados 

importantes ou sigilosos? * 

o Sim                

o Não                 

o Não sei responder 
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10. Você conhece alguma técnica preventiva para evitar ataques a suas informações confidenciais e 

pessoais? 

o Sim                

o Não                 

o Não sei responder 

11. Se você conhece alguma técnica e quiser comentar utilize o espaço abaixo: 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda de acordo com o seu conhecimento sobre o tema 

12. Responda as questões abaixo de acordo com a ação que você costuma ter em cada uma das 

situações 

 

Questões Sempre 
Várias 

Vezes 

Às 

Vezes 

Poucas 

Vezes 
Nunca 

Se você recebesse um e-mail informando sobre uma premiação 

e solicitando clicar sobre um link para maiores informações, 

você abre o e-mail e clica no link? 

     

Você costuma abrir e-mails de pessoas desconhecidas?      

Você permite que alguém mais, além de você, conheça a(s) 

sua(s) senha(s) de redes sociais, banco e outros? 

     

Você já utilizou senha de outras pessoas?      

Você permite que outras pessoas utilizem sua senha para algum 

tipo de trabalho rápido? 

     

Você anota suas senhas em algum local próximo ao 
celular/computador ou local de fácil acesso como sua bolsa? 

     

Você utiliza uma mesma senha para serviços diferentes?      

Você altera com frequência sua(s) senha(s)?      

Já passou informações por telefone como: usuários, senhas ou 

dados importantes? 

 

 

    

 

13. Você possui conhecimento do papel da “Segurança da Informação” em relação a segurança de suas 

informações pessoais/profissionais? * 

o Sim                

o Não                

o Não sei responder 

14. Você se preocupa com a segurança de suas informações pessoais/profissionais? * 

o Sim          

o Não 

o Não sei responder  

15. Você utiliza medidas de segurança para proteger suas informações pessoais/profissionais?* 

o Sim                

o Não                 

o Não sei responder 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fonte: O autor (2019). 

3. Segurança da Informação (Figura 7): O objetivo é verificar se existe algum tipo de 

preocupação ou cuidado com as informações e se são utilizadas medidas seguranças.  

Figura 7 - Questões sobre SI 
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16. Se você utiliza alguma medida de segurança para proteger suas informações/dados e quiser 

comentar utilize o espaço abaixo: 

________________________________________________________________________ 

17. Você já teve experiência ou conhece alguém que já sofreu algum golpe, fraude ou crime via 

internet ou telefone, em relação a seus dados pessoais/profissionais? 

o Sim                

o Não                 

o Não sei responder 

 

18. Responda as questões abaixo em relação a cada uma das situações: 

 

Questões Sim Não 
Não 

lembro 

Nos últimos meses você recebeu algum tipo de e-mail, telefonema, 

mensagem de texto (SMS) ou uma mensagem na rede social e 

desconfiou que tenha sido um meio para obter seus dados? 

   

Alguma informação pessoal sua já foi fornecida por e-mail, telefonema, 

mensagem de texto (SMS) ou por uma mensagem na rede social ou 

outros? 

   

Você conhece alguém que teve suas informações (senha e dados 
pessoais) capturadas por meio do e-mail, telefonemas, mensagens 

(SMS)/Redes Sociais ou outros? 

   

 

19. Responda as questões abaixo relacionadas as medidas de proteção para as informações: 

 

Questões Sim Não 
Às 

Vezes 

Quase 

Nunca 

Não 

Sei 

Você realiza o descarte seguro de documentos 

sigilosos? (Ex. Fragmentadora de papéis) 

     

Possui usuário e senha diferentes para cada tipo 

de acesso que utiliza? 

     

Já participou de alguma palestra, treinamentos e 

atividades de conscientização sobre a importância 
de manter a proteção das informações? 

     

Possui instalado no celular/computador uma 

rotina de execução semanal e atualização diária 

do antivírus 

     

Realiza backup de suas informações com 

frequência inferior a sete dias 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

4. Opinião sobre ESoc (Figura 8): Tem por objetivo verificar o que as pessoas pensam a 

respeito das motivações que fazem que está prática seja utilizada, quais as pessoas elas 

acreditam estar mais vulneráveis a sofrer um ataque, quais as formas mais utilizadas para 

realizar os ataques, além de saber o que  acham que pode ser feito como forma de 

combater  de ESoc. 
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A Engenharia Social é uma prática de obtenção de informações confidenciais por meio de manipular 

pessoas, para que estas forneçam dados importantes ou sigilosos. Diante dessa definição, responda as 

questões abaixo. 

20. Em sua opinião, qual(is) a(s) motivação(ões) por trás de ataques da Engenharia Social? (pode 

marcar mais de uma opção) *         

□ Ganhos financeiros       

□ Acesso a informações privilegiadas  

□ Vantagem competitiva 

□ Vingança Pessoal          

□ Nenhuma das alternativas  

□ Roubo de informações  

□ Outros:_______________________________ 

21. Em sua opinião, qual(is) pessoa(s) é(são) mais suscetível a ataques de Engenharia Social? (pode 

marcar mais de uma opção) * 

□ Estudantes                  

□ Administradores              

□ Novos empregados de empresas 

□ Pessoas de TI    

□ Pessoas ricas             

□ Qualquer pessoa 

□  Outros:_______________________________ 

22. Em sua opinião qual(is) a(s) fonte(s) mais comum de ataques da Engenharia Social? (pode marcar 

mais de uma opção) * 

□ Phishing (E-mails Falsos)    

□ Internet / Redes Sociais           

□ Contatos Telefônicos  

□ Outros:_______________________________ 

23. O que você acha que pode ser feito para combater a prática de Engenharia Social? (pode marcar 

mais de uma opção) * 

□ Palestras 

□ Campanhas na TV e Rádio 

□ Conversas Informais 

□ Mensagens pelas redes sociais/WhatsApp 

□ Outros:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Questões sobre a opinião dos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: O autor (2019). 

 

4.2 Análise do Resultado da PQ 

O questionário ficou disponível no período de 05/11/2019 à 11/11/2019 para que 

pudesse ser respondido. Ele foi divulgado por meio de duas redes sociais, o WhatsApp e o 

Facebook através de um link que redirecionava para o Google Forms. Desta forma não há 
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como saber o número total de pessoas que receberam o link, somente é possível verificar o 

quantitativo de pessoas que responderam o questionário.  

Ao fim do período em que ficou disponível obteve-se 98 respostas, sendo que cinco 

pessoas responderam mais de uma vez ao questionário, então as respostas duplicadas foram 

eliminadas, e ficaram 93 respostas válidas a serem analisadas. 

É preciso destacar que a utilização de um questionário em um processo de 

investigação possui suas vantagens e limitações (GIL, 2008). Como vantagens, podemos citar: 

• Alcance de uma amostra grande em um curto período de tempo 

• Facilidade de aplicação pelo pesquisador 

• Facilidade em organizar os resultados 

•  Torna a análise mais fácil 

• O custo reduzido para aplicação 

Entre as limitações:  

• Exclui a participação de quem não sabe ler ou escrever 

•  Impedimento de ajudar o respondente nas perguntas não compreendidas 

• Possibilidade de respostas superficiais 

As respostas dos participantes serão analisadas a seguir de acordo com os passos que 

foram definidos no preenchimento do questionário. 

 Caracterização dos Participantes 

As perguntas relacionadas para conhecer o perfil dos respondentes, indicaram que 

57% das pessoas são do sexo feminino e 43% do sexo masculino, como mostra a Figura 9. 

Figura 9 - Caracterização dos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                    Fonte: O autor (2019). 
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Em relação à faixa etária a maior apresentada pelos respondentes está entre pessoas 

que possuem de 21 a 30 anos, com percentual de 48%, como mostra a Figura 10. 

 

Figura 10 - Faixa etária 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: O autor (2019). 

A respeito do nível de escolaridade, a maior parte dos participantes possuem 

graduação (52%), seguido de pessoas que possuem ensino médio (23%), conforme mostra a 

Figura 11. 

Figura 11 - Nível de escolaridade  

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fonte: O autor (2019). 

Em relação a pergunta se são ou não estudantes ou profissionais da área de TI, 48% 

responderam ser, enquanto 51% responderam que não, como mostra a Figura 12.  

Figura 12 - Estudante/Profissional de TI 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                    Fonte: O autor (2019). 
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 Análise do Conhecimento sobre ESoc 

O estudo evidenciou que 69% das pessoas já ouviram falar sobre ESoc. Esse resultado 

é considerável, visto que uma grande parte da população é estudante ou profissional da área 

de TI e muitos devem estar cientes dos diversos tipos de ataques as informações. Contudo 

28% dos participantes ainda não tinham escutado falar sobre o termo e alguns não souberam 

responder, conforme mostra a Figura 13. 

Figura 13 - Percentual de pessoas que já ouviram falar sobre ESoc 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Fonte: O autor (2019). 

Quando perguntado sobre o nível de consciência a respeito da potencial ameaça que a 

ESoc oferece, apenas 13% apresentaram ter total consciência, foi possível observar que uma 

grande parte dos participantes (54%) são pouco consciente ou nunca ouviram falar sobre ESoc 

e 27% são muito consciência de acordo com a Figura 14. 

Figura 14 - Percentual do nível de consciência 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Fonte: O autor (2019).    
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Foi possível identificar por meio das perguntas em que o participante pôde expressar 

seus conhecimentos a respeito de ESoc, descrito na Figura 15(a)(b), que mais da metade da 

população respondeu corretamente as alternativas que abordavam conceitos sobre prática. Já a 

Figura 15(c)(d) diz respeito aos meios e técnicas utilizados pelos engenheiros, onde podemos 

verificar que a maioria também respondeu corretamente concordando. Em relação ao uso de 

abordagem pessoal para obter informações apresentado a Figura 15(e) a maioria concordou 

que a persuasão é uma maneira de obter informação.  Em relação a todas essas questões foi 

possível verificar que grande parte dos respondentes responderam de forma certa, o que 

mostra que muitos possuem conhecimento sobre a prática. 

Figura 15 - Resultado do conhecimento sobre ESoc 
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                           Fonte: O autor (2019). 

No caso de ter vivenciado alguma situação onde houve solicitação de informações 

confidenciais, dados importantes ou sigilosos, mais da metade da amostra, 80%, responderam 

já ter vivenciado. Isto é muito preocupante, pois fica evidente que há vulnerabilidade de 

muitas pessoas, como mostra a Figura 16.  

Figura 16 - Percentual de solicitação de informações importantes/sigilosas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                          Fonte: O autor (2019). 

 

Quando perguntado se os participantes conhecem alguma técnica preventiva para 

evitar ataques às informações pessoais/confidenciais, metade da amostra (50%), afirmaram 

conhecer, porém uma grande parte 41% apresentou não conhecer. Este percentual permite 

perceber que muitas pessoas precisam ser informadas das medidas que podem evitar ataques, 

como apresenta a Figura 17. 
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Figura 17 - Percentual de pessoas que conhecem técnicas preventivas 

 
              

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

              Fonte: O autor (2019). 

Quando solicitado para comentarem sobre as técnicas que conhecem, apenas 34 

pessoas responderam a questão, sendo a maior parte delas da área de TI, sendo possível 

perceber que algumas práticas em comum foram mencionadas tanto pelas pessoas da área de 

TI como pelas que não são da área, como por exemplo: “antivírus, cuidado com e-mails 

falsos, senhas fortes, evitar expor informações nas redes sociais, passar informações 

importantes para desconhecidos e outros”.  

Além disso, foi visível perceber que existe um conhecimento maior pelas pessoas de 

TI de medidas eficazes para evitar ataques, como foi mencionado: “uso de senhas fortes e 

troca periódica a cada 6 meses, evitar uso de rede públicas, verificar se existe o cadeado de 

segurança em sites” e outros. Também foi possível observar que alguns respondentes que não 

são da área de TI possuem conhecimento de prevenções que podem ser consideradas não tão 

comuns, mas que são muito eficazes: “o cuidado ao descartar informações no lixo, não deixar 

informações expostas sobre as mesas. uso de Comunidade Hackers e Malware, 

conscientização sobre os ataques” e outros (veja as respostas no Apêndice B). 

As perguntas relacionadas a identificar a ação que os respondentes costumam ter em 

algumas situações do dia a dia, pode-se verificar que quando há recebimento de um e-mail 

informando premiação que solicitam abrir e clicar no link, mais da metade das pessoas (62) 

nunca realizam esta ação (Figura 18(a)), atitude que pode ser considera positiva. 

Quando perguntado do costume de abrir e-mails de pessoas desconhecidas menos da 

metade das pessoas (36) nunca abrem, as demais possuem este hábito (Figura 18(b)), ato 

considerado inadequado, pois essa atitude pode contribuir para o roubo de informações. 
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Analisando o total de respondentes (93) no caso de permitirem que outras pessoas 

tenham conhecimento de suas senhas de redes sociais, banco e outros, um pouco mais da 

metade dos respondentes, neste caso 52 pessoas, nunca deixam outras pessoas terem 

conhecimento (Figura 18(c)), atitude considerada apropriada, porém nota-se que muitos agem 

de forma inadequada.  

Em relação a utilização de senha de outras pessoas, poucos (29) são respondentes que 

nunca utilizam, enquanto as demais utilizam, conforme mostra a Figura 18(d). O resultado 

permite perceber que esta atitude é realizada por grande parte da população, situação que não 

deveria ocorrer 

 No caso ao uso de suas senhas serem utilizadas por outras pessoas para algum 

trabalho rápido (Figura 18(e)), 55 das pessoas nunca permitem que outras pessoas utilizem, 

porém é possível notar que várias pessoas permitem que suas informações sejam utilizadas, 

comportamento que pode gerar diversos problemas.  

Quando perguntado sobre a anotação de senhas em locais próximos ao 

celular/computador ou local de fácil acesso como bolsa (Figura 18(f)), apenas um pouco mais 

da metade dos respondentes (55) nunca anotam, porém é possível observar que as muitas 

pessoas que realizam esta ação estão sujeitas a terem seus dados capturados. 

No que diz respeito ao uso de senhas diferentes para serviços diversificados, percebeu-

se uma variação bem grande nas respostas, onde 19 sempre utilizam e 16 nunca utilizam, 

conforme mostra a Figura 18(g). As respostas evidenciam que há um número baixo de 

pessoas que adotam este tipo de medida. 

Com relação à alteração das senhas com frequência poucas são as pessoas (12) que 

sempre realizam a troca e 27 nunca alteram, conforme mostra a Figura(21h). Identifica-se, por 

meio das respostas, que existem várias pessoas que realizam a troca mesmo não sendo com 

regularidade, atitude considerada boa.   

A alternativa relacionada ao repasse de informações por telefone (Figura 18(i)), como: 

usuários, senhas ou dados importantes, demonstrou que exatamente metade da população (46) 

já repassaram dados importantes, atitude considerada preocupante, visto que ações como essa 

aumentam a chance de uma informação ser capturada.  
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Figura 18 - Atitude dos respondentes em determinadas situações 
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                                  Fonte: O autor (2019). 

 

Quando perguntado se o respondente sabe sobre o papel da SI em relação a segurança 

de suas informações pessoais/profissionais, 63 % responderam que sim e 24% não, de acordo 

com a Figura 19(a). Dos 93 participantes 97% apresentaram ter preocupação com a segurança 

das informações (veja a Figura 19(b)) e 71% utilizam medidas de segurança para as 

informações, conforme mostra a Figura 19(c). Os resultados podem ser considerados 

positivos, além conhecerem a importância da SI a maior parte dos respondentes utilizam 

medidas de segurança e se preocupam com suas informações como mostra a Figura 19. 
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Figura 19 - Percentual sobre as questões relacionadas à SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fonte: O autor (2019). 

A respeito das medidas de segurança utilizadas pelos respondentes para proteger as 

informações/dados apenas 33 pessoas fizeram comentários, sendo um número maior das 

pessoas de TI, tanto as pessoas de TI como as que não são, fazem uso das medidas 

semelhantes: “antivírus, troca de senhas, não revelar nem anotar senhas, não expor dados em 

redes sociais, e outros”. Foi possível perceber que os estudantes/profissionais de TI possuem 

conhecimento diferenciado sobre os meios de proteger informações, este grupo citou outros 

meios de segurança, como:  “criptografia, não usar redes públicas,  uso de recurso do Google 

e Microsoft, acesso aos sistemas com 2 passos e outros” (veja a tabela com as respostas no  

Apêndice B). 
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Em relação a ter experiência ou conhecer alguém que já sofreu algum golpe, fraude ou 

crime via internet ou telefone aos dados pessoais/profissionais, 80% das pessoas responderam 

que sim. Isso é preocupante, pois é um percentual que inclui mais da metade dos 

respondentes, como pode ser visto na Figura 20 

Figura 20 - Percentual do conhecimento ou experiência com roubo de informações 

 

 

 

  

   

 

 

                    Fonte: O autor (2019).  

Diante da situação perguntada se nos últimos meses o respondente recebeu algum tipo 

de e-mail, telefonema, mensagem de texto (SMS) ou mensagem na rede social e desconfiou 

que tivesse sido um meio para obter dados, 74% responderam sim, um percentual muito alto 

que indicam as intenções de roubo de informações, como mostra a Figura 21(a). 

Quando perguntado se alguma informação pessoal já foi fornecida por e-mail, 

telefonema, mensagem de texto (SMS) ou mensagem na rede social ou outros 53% 

responderam sim, veja a Figura 21(b). Vale ressaltar que este percentual representa a maior 

parte dos participantes. 

E quando perguntado do conhecimento de alguém que teve suas informações (senha e 

dados pessoais) capturadas por meio do e-mail, telefonemas, mensagens (SMS)/Redes Sociais 

ou outros, 63% responderam sim.  

As respostas neste caso indicam um percentual também alto de pessoas que tiveram 

seus dados roubados, o que demonstra que devemos ter um cuidado redobrado com nossos 

dados, como apresenta Figura 21(c).  

Veja os percentuais para essas questões são apresentados na Figura 21 a seguir: 
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Figura 21 - Percentual de algumas situações relacionadas  

Fonte: O autor (2019). 

No que diz respeito às perguntas feitas sobre medidas de segurança apresentadas na 

Figura 22 quanto ao descarte seguro de documentos sigilosos, apenas 37% realizam medidas 

de segurança (Figura 22(a)). Quanto a possuir usuário e senha diferentes para cada tipo de 

acesso, 29% possuem (Figura 22(b)). 42% (Figura 22(c)) já participaram de palestra, 

treinamentos e atividades de conscientização sobre a importância de manter a proteção das 

informações. 46% possuem instalado no celular/computador uma rotina de execução semanal 

e atualização diária do antivírus, conforme mostra a Figura 22(d). Quanto a realização de 

backup de suas informações com frequência inferior a sete dias, somente 31,2% informaram 

que realizam, enquanto 52% não realizam, de acordo com a Figura 22(e). 

Os resultados apresentados mostram que apesar de haver preocupação e uso de 

medidas por muitos dos participantes, observa-se que muitas pessoas deixam de utilizar 

medidas simples quanto ao cuidado ao descartar documentos, uso de senhas e usuários 

diferenciados, uso do antivírus e realização de backup.  
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Quase metade dos respondentes já receberam algum tipo de orientação sobre a 

proteção de suas informações, mas é possível notar que uma grande parte não foi orientada a 

manter suas informações protegidas, o que torna estas pessoas mais vulneráveis a sofrerem 

algum tipo de ataque. 

Figura 22 - Percentual das questões sobre medidas de segurança 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fonte: O autor (2019). 
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 Opinião sobre ESoc 

No que diz respeito às motivações por trás dos ataques, pode-se analisar que a grande 

maioria dos respondentes acredita que os ataques às informações ocorrem para se obter 

ganhos financeiros (81,7%), seguido pela motivação de ter acesso a informações privilegiadas 

(74,2%), conforme mostra a Figura 23. 

Figura 22 - Opinião sobre as motivações para os ataques 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

      Fonte: O autor (2019). 

Na opinião dos participantes, qualquer pessoal pode estar vulnerável a sofrer ataques 

(74,2%), o que vem a ser considerável, pois qualquer ser humano está vulnerável a ser 

persuadido e influenciado a ceder informações importantes, conforme mostra a Figura 24. 

Figura 23 - Opinião sobre as pessoas mais vulneráveis a ataques 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: O autor (2019). 
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Para os respondentes a fonte mais comum de ataque é por meio da internet/redes 

sociais (86%), seguido dos e-mails falsos, o Phishing, com 64,5% conforme mostra a Figura 

25. Estas opiniões vão de acordo com as referências que são bastante citadas na literatura. 

Figura 24 - Opinião sobre as fontes mais comuns de ataque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: O autor (2019). 

Em relação às formas de evitar ataques para esta prática, 75% acham que as palestras 

podem ser um meio eficaz no combate, e 66,7% acreditam que as campanhas na TV e Rádio e 

43% mensagens pelas redes sociais podem ser utilizadas, conforme mostra a Figura 26. 

Percebe-se que as estas formas de prevenção possuem um grande alcance de pessoas e deste 

modo possuem grande chance de contribuir de forma positiva na conscientização das pessoas 

para evitar possíveis ataques.  

Figura 25 - Opinião sobre as formas de combate para ESoc 

 

                     

 

 

 

 

 

 

      Fonte: O autor (2019). 
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5 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

5.1 Considerações Finais 

A chegada do desenvolvimento tecnológico permitiu um fluxo maior de informações 

entre as pessoas e organizações, o grande aumento do uso de dados tornou-se importante para 

as tomadas de decisões e outras finalidades, desta forma é necessário utilizar de meios para 

proteger as informações. 

As organizações e pessoas a todo momento estão expostas a diversos tipos de ameaças 

e vulnerabilidades em relação as informações, sendo que tais ameaças podem ser causadas por 

pessoas através do vazamento de informações. Neste sentido é um desafio muito grande 

utilizar meios, ferramentas, medidas que possam garantir e manter a segurança dos dados das 

possíveis ameaças.   

Este fator é um dos motivos para existir grande preocupação com a segurança das 

informações, saber identificar a vulnerabilidades é essencial para que sejam adotadas 

prevenções de forma adequada considerando que vivemos em um ambiente hostil. 

Este trabalho descreveu as boas práticas relacionadas à ESoc que podem ser utilizadas 

para prevenir ataques, de forma a auxiliar na segurança e prevenção de obtenção das 

informações, por meio uma revisão bibliográfica. Além disso, foi investigada a percepção das 

pessoas quanto ao conhecimento sobre ESoc por meio de uma pesquisa quantitativa. 

Os resultados apresentados pela revisão indicaram 3 boas práticas que podem ser 

utilizadas tanto pelas organizações como pelas pessoas para prevenir os ataques a 

Capacitação, Conscientização, Treinamento e Políticas de Segurança que incluem: 

Ferramentas Tecnológicas, Prevenção para o Acesso as Máquinas/ Informações, Prevenção 

para Ataque por e-mail (e similares), Prevenção para Segurança Física, Prevenção para o lixo, 

Políticas de Senha, Prevenção para Controle/ Fiscalização de Comportamentos, Prevenção 

para Ataques por telefone (ou qualquer meio VoIP), Prevenção para Redes Sociais, Prevenção 

para Navegação na Internet, Políticas de backup, Plano de Resposta a Incidentes, Medidas 

para Usuários não Técnico, Políticas de privacidade, Políticas de Confidencialidade, Política 

de uso aceitável (UPA), Prevenção para Ataques meio de Contatos Interpessoais, Prevenção 

para Identificar Possíveis Alvos, Postura Questionadora, Métodos de Segurança. 
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A análise da percepção das pessoas em relação à ESoc permitiu verificar que dos 93 

respondes, 69% possuem conhecimento sobre o tema e 13% são totalmente conscientes das 

ameaças. Em relação às questões sobre conceitos, meios e técnicas utilizadas a grande maioria 

respondeu corretamente concordando com as afirmações que eram verdadeiras, 80% dos 

participantes já vivenciaram situações onde foram solicitados dados importantes e metade 

(50%) conhecem técnicas preventivas.  

Foi observado que as pessoas que não são da área de TI conhecem medidas mais 

comuns como antivírus, o cuidado com e-mails falsos, senhas fortes, evitar expor 

informações nas redes sociais e passar informações importantes para desconhecidos, mas 

alguns apresentaram possuir conhecimento de prevenções mais elaboradas e não tão comuns, 

o cuidado ao descartar informações no lixo, não deixar informações expostas sobre as mesas, 

uso de Comunidade Hackers e Malware, realização da conscientização sobre os ataques, de 

forma similar os estudam/profissionais de TI apresentaram conhecer medidas muito eficazes 

uso de senhas fortes e troca periódica a cada 6 meses, evitar o uso de rede públicas e verificar 

se existe o cadeado de segurança em sites e outros. 

Nas questões sobre SI os resultados mostraram que mais da metade da polução não 

abre e-mail e não clica em link de premiações, e não permitem que outras pessoas conheçam 

suas senhas, porém uma parte dos respondentes permite que outras pessoas utilizem suas 

senhas para acesso rápido e anotam senhas em locais de fácil acesso. E menos da metade da 

mostra têm o costume de abrir e-mails de pessoas desconhecidas, utilizam senha de outras 

pessoas, utilizam a mesma senha para serviços diferenciados, alteram com frequência as 

senhas e já repassaram informações importantes por telefone. 

Foi possível identificar que 63% sabem da importância da SI para proteger as 

informações, 97% demonstraram se preocupar com suas informações e 71% utilizar medidas 

para prevenção.  

Foi observado também que as pessoas que estudam ou são da área de TI utilizam 

medidas mais seguras: criptografia, não usam redes públicas, utilizam recursos do Google e 

Microsoft e acesso aos sistemas com 2 passos, enquanto os que não são da área utilizam 

medidas mais simples: antivírus, troca de senhas, não revelar nem anotam senhas e não 

expõem dados em redes sociais. 

Muitos dos participantes, 80% já tiveram experiência ou conhecem alguém que teve 

seus dados roubados, 74% desconfiaram de e-mails, mensagens, telefonemas recentes com 

intenção de roubo de informações, 53% já repassaram informações importantes pelo e-mail, 
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telefone, mensagens em redes sociais e 63% conhecem pessoas que tiveram informações 

roubadas pelo e-mail, telefone, mensagens em redes sociais. 

Os resultados das perguntas relacionadas às medidas de segurança, pode-se observar 

que menos da metade 37% realizam descarte seguro de documentos sigilosos, 29% possuem 

usuário e senha diferenciadas, 42% participaram de palestra, treinamentos, atividades de 

conscientização sobre a proteção das informações, 46% possuem instalado no 

celular/computador uma rotina de execução semanal e atualização diária do antivírus e 31%  

realizam backup de suas informações com frequência inferior a sete dias. 

  Na opinião dos respondentes a maior motivação por trás dos ataques são os ganhos 

financeiros com 81,7%, seguido do acesso a informações privilegiadas com 74,2%. Os 

respondentes também indicaram que qualquer pessoa (74,2%) pode estar vulnerável a sofrer 

ataques em seguida acreditam que as pessoas ricas com 32,3% também estão vulneráveis. 

Para os respondentes a fonte mais comum de ataque é a internet/redes sociais com 86%, 

seguido dos e-mails falsos Phishing com 64,5%. As formas mais indicadas para o combate de 

ESoc (80,6%) foram as palestras e 66,7% as campanhas na TV e Rádio. 

Esta pesquisa possibilitou confirmar que é relevante abordar este assunto, apresentar 

medidas protetivas para os ataques de ESoc pode ajudar as pessoas e organizações a não 

serem vítimas de  um engenheiro social. Conhecer a percepção das pessoas permitiu verificar 

que há desconhecimento da prática por muitas e que apesar de existirem meios e técnicas 

simples para prevenção o uso de medidas de segurança precisa ser mais utilizado para manter 

as informações integras.  

5.2 Limitações 

Em relação à revisão que foi realizada por meio de buscas com palavras chaves nos 

anais de eventos apoiados pela SBC, alguns anais encontravam-se indisponíveis, desta forma 

não foi possível verificar a existência de trabalhos que abordavam o tema estudado. 

Uma limitação foi a respeito da pesquisa de opinião online, apesar de ter um grande 

alcance de pessoas não é possível verificar o tamanho total da amostra para identificar o nível 

de confiança do estudo, porém o total de 93 respondentes é um número considerável para 

realizar a análise.  

Outra limitação foi em relação as questões onde o participante pôde realizar 

comentários sobre as técnicas preventivas para taques conhece e as medidas se segurança que 
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utiliza, dos 93 respondentes menos da metade responderam as questões, porém pôde-se por 

meio das respostas enviadas realizar uma análise das medidas que os participantes tem 

conhecimento e utilizam. 

5.3 Trabalhos Futuros  

Para trabalhos futuros sugere-se:  

 Desenvolver um sistema que possa auxiliar empresas e pessoas na conscientização 

e treinamento sobre Engenharia Social e Segurança das Informações; 

 Verificar em trabalhos, o perfil do engenheiro social, as etapas que compõem o 

ataque e o que fazer quando identificar esta situação.  

 Desenvolver um conjunto de práticas voltadas para cada tipo de ataque específico 

de Engenharia Social.  
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APÊNDICE A – Tabelas da Extração de Dados 

Identificador:  [P1] 

Tipo Artigo 

Título: Engenharia Social: Um Perigo Oculto em Simples Técnica 

Autor (es):             Geraldo, V. S.; Takeda, F. B.  

Palavras-chave Engenharia Social, Prevenção de Ataques, Segurança da Informação 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico  Ano: 2019 

Resumo 

Este trabalho tem por objetivo abordar e apresentar algumas técnicas de engenharia social, de forma que, o 

público em geral possa conhecer atitudes reais do dia a dia, e assim, evitar se tornarem vítimas destas ações. 

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Conscientização 

Descrição das Boas Práticas 

Conscientização para ataques de ESoc, pode ser feita por meio de formação e da consciencialização de pessoas 

e da implementação de normas, assim será possível amenizar falhas humanas e aumentar o nível de segurança 

da organização.  

Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Ações de conscientização de pessoas são fundamentais para que corporações possam reduzir riscos e 

vulnerabilidades exploradas pela engenharia social.  

Sugere-se a criação de uma rotina de palestras para conscientização deste tema com regularidade, para que 

membros da empresa possam identificar um ataque desta natureza, evitando que sejam submetidos a estas 
armadilhas.  

Comentários Adicionais 

Foi realizada uma atividade de campo, utilizando um formulário eletrônico, as questões foram elaboradas para 

explorar situações comportamentais para a representação de parte da engenharia social. Essas questões 

abordavam alguns tipos de ataques da engenharia social.  

 

 

 

Identificador:  [P2] 

Tipo Dissertação 

Título: Engenharia Social E Segurança Da Informação: Análise Das Questões 

Relacionadas Ao Uso Das Redes Sociais Online 

Palavras-chave Engenharia social, Segurança da informação, Redes sociais online, Competência 

informacional, Competência midiática 

Autor (es):             Oliveira, R. S 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2012 

Resumo 

A pesquisa teve por finalidade estudar a engenharia social, suas definições e práticas baseadas na obtenção de 

informações privadas através de apropriação indevida ou formas de enganação. Para isso verificou questões 

referentes ao comportamento dos usuários em redes sociais online relacionadas às possibilidades de ataques da 

engenharia social. Teve como objetivo investigar a aplicação da engenharia social nas redes sociais online, 

buscando refletir sobre suas práticas e maneiras de minimizar os incidentes de segurança da informação e da 

conscientização do usuário, que é considerado o pilar mais frágil da segurança da informação. 
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Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Conscientização 

 Políticas de segurança: Prevenção para Redes Sociais 

Descrição das Boas Práticas 

A prevenção está fortemente relacionada ao processo de educação do usuário, ou seja, à conscientização sobre 

os riscos oferecidos pelo ambiente online, bem como a identificação das possíveis ameaças. 

Como forma de prevenção algumas ações podem minimizar os ataques de engenharia social nas redes sociais 

online. 

Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Conscientização 

Visa instruir a população quanto aos comportamentos que podem oferecer riscos no ambiente digital, mas 

sem negativar o uso de redes sociais online, uma vez que considera sua relevância atual nos processos de 

comunicação.   

Prevenção para Rede Sociais 

Algumas ações podem minimizar os ataques nas Redes Sociais online são: 

• Ter consciência de que na Internet nem tudo é apenas virtual: as empresas e pessoas com as quais se 
interage são reais e os mesmos danos causados no dia a dia podem se repetir nesse ambiente;  

• O melhor modo de impedir que a identidade seja furtada é protegendo bem os dados pessoais através de 
senhas bem elaboradas, identificação de termos de uso de um serviço assim como a política de 

segurança e privacidade oferecidas;  

• Dar atenção a mensagens que contém links e formulários que devem ser preenchidos com dados pessoais; 
que solicitem sigilo ou que solicitem o repasse a sua lista. 

• Manter-se informado, uma vez que novas formas de tentativas de golpes surgem a cada dia necessitando 
atualização constante.  

• Recomenda-se o exame da “Cartilha de segurança para Internet” elaborada pelo Centro de Estudos, 

Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT). 

• Também é válido o exame do site SaferNet Brasil, que é uma associação civil de direito privado, com 

atuação nacional, sem fins lucrativos, que busca oferecer respostas eficientes quanto a problemas 

relacionados ao uso indevido da Internet para a prática de crimes e violações contra os Direitos 
Humanos. 

Comentários Adicionais 

---- 

 

 

Identificador:  [P3] 

Tipo Artigo 

Título: Engenharia Social: Vulnerabilidade à Segurança da Informação 

Palavras-chave Segurança da Informação, Engenharia Social, Vulnerabilidade, Organização, 

Informação 

Autor (es):             Minatel, A.L.G.; Malagolli, G.A. 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2019 

Resumo 

O artigo pretende apresentar e analisar uma das técnicas da Engenharia Social de grande preocupação e 

prejuízos para as organizações e conceituar as melhores práticas para se prevenir contra esses ataques, evitando 

assim danos irreparáveis. 

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Conscientização  

 Treinamento 

 Políticas de Segurança: Prevenção para Ataques por e-mail e Ferramentas Tecnológicas 

Descrição das Boas Práticas 

Com o intuito de reduzir ou até mesmo eliminar os problemas de ataques, a solução mais eficaz é a 

https://revista.fatectq.edu.br/index.php/interfacetecnologica/article/view/619
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conscientização e o conhecimento dos funcionários ou indivíduos através de treinamentos. 

Em relação a e-mails falsos enviados por bancos: deve-se tomar alguns cuidados para não cair nos ataques de 

Phishing. 

O uso de tecnologias tem função importante para manter os dados em segurança. 

Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Conscientização 

Para conscientizar deve-se explicar como a participação das pessoas vai beneficiar a empresa e os 

empregados de forma individual. Os colaboradores precisam estar conscientes de que as informações, sejam 

elas pessoais ou corporativas, são ativos de muito valor e que seu papel na proteção desse ativo é muito 

importante. 

Treinamento 

Alguns pontos devem ser considerados ao se elaborar um programa de treinamento e conscientização 

contra-ataques de engenharia social e, assim tornar a organização menos vulnerável:  

a) Definir escopo, metas e objetivos: o escopo deve contemplar todos os profissionais que interagem com os 

sistemas e com as informações sensíveis para a organização;  

b) Identificar os instrutores: é importante que os profissionais dominem as técnicas e os princípios de 

segurança; 
c) Identificar o público-alvo: Identificar e separar os grupos de profissionais que receberão o treinamento. 

Somente os conceitos necessários devem ser apresentados para obter o melhor resultado; 

d) Motivação dos funcionários e da alta administração: O apoio dos funcionários e da alta administração é 

fundamental para que o programa tenha efetividade e é responsabilidade da alta administração assegurar 

que todos os usuários dos sistemas de informação saibam como proteger seus ativos; 

e) Continuidade: dar atenção às mudanças tecnológicas e de segurança de informação. um programa 

desenvolvido hoje pode tornar-se obsoleto e ineficaz quando houver mudança no ambiente tecnológico; 

f) Avaliação: a avaliação dos funcionários após a realização do treinamento é uma boa opção para verificar 

o aprendizado dos conceitos e avaliar o nível de conscientização e no direcionamento do reforço necessário. 

Prevenção para Ataques por e-mail 

Em relação aos e-mails deve-se observar o direcionamento da página de protocolo, os bancos utilizam 
somente o protocolo de segurança “https”. Outro detalhe importante é que os usuários é suspeitar do link 

recebido por e-mail, visto que as instituições financeiras não se comunicam dessa forma com seus clientes. 

Outro motivo de desconfiança é que o spam é enviado para várias pessoas e nem todas essas pessoas 

possuem conta no banco. As instituições financeiras, por questão de segurança, não solicitam quaisquer que 

sejam informação via e-mail. 

Ferramentas tecnológicas 

Uso de mecanismos de proteção, tais como: antivírus, firewalls, intranet, sistemas de autenticação, token, 

dentre outros. 

Comentários Adicionais 

---- 

 
 

Identificador:  [P4]  

Tipo Artigo 

Título: Ataques de Engenharia Social: Medidas Preventivas Para a Segurança Da 

Informação 

Autor (es):             Azzolin, M.M.; 

Palavras-chave Medidas Preventivas, Engenharia Social, Política de Segurança da Informação. 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2019 

Resumo 

O trabalho tem o objetivo de levantar as medidas preventivas (para elaboração de uma política de segurança da 

informação) capazes de evitar ataques de engenharia social contra as organizações do Exército Brasileiro e os 

militares que nelas servem.  

http://www.ebrevistas.eb.mil.br/index.php/OC/article/view/1674
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Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Política de segurança da informação: Prevenção para Ataques por e-mail, Prevenção para Ataques por 

telefone; Prevenção para Redes Sociais; Prevenção para Segurança física, Prevenção para o Acesso as 

Máquinas/Informações, Prevenção para o Lixo e Ferramentas Tecnológicas. 

Descrição das Boas Práticas 

Adotar Política de segurança da informação: conjunto de orientações, normas, procedimentos, políticas e 

demais ações que tem por objetivo proteger o recurso informação, possibilitando que o negócio da organização 

seja realizado e sua missão seja alcançada. 

Organização 

Exército Brasileiro 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Prevenção para Ataques por e-mail (e similares) 

Desconfiar sempre de mensagens de instituições financeiras, de ofertas imperdíveis, prêmios de promoções 

e mensagens com conteúdo do tipo “fotos comprometedoras”. Evitar fornecer informações sigilosas, mesmo 

para usuários de confiança. Mensagens de conhecidos nem sempre são confiáveis (o campo de remetente do 

e-mail pode ter sido falsificado, ou podem ter sido enviadas de contas falsas ou invadidas).  

Utilizar exclusivamente o correio eletrônico corporativo para troca de mensagens relativas ao serviço.  Não 

clicar em links ou abrir arquivos recebidos por e-mail, a menos que se tenha absoluta certeza da origem e 

integridade do mesmo.  Ter em mente que um arquivo enviado por uma pessoa de confiança pode não ter 

sido realmente enviado por ela. Não utilizar a conta de correio corporativo funcional em cadastros de sítios 

na Internet. Se necessário, manter uma conta em provedor público (Gmail, Yahoo, Hotmail, etc) para esta 

finalidade. 
Prevenção para Ataques por telefone (ou qualquer meio VoIP) 

Atendes devem evitar se identificar de imediato ao atender a ligação. Sempre confirmar a veracidade de 

informações recebidas. Não fornecer/confirmar informações que não dizem respeito ao seu trabalho dentro 

da OM ou quando não se tem certeza de quem está do outro lado da linha. 

Prevenção para Redes Sociais  

Manter suas contas com configurações de privacidade mais restritas possíveis (evitar a configuração 

pública). Evitar expor informações pessoais como telefone, e-mail, endereço e até mesmo as relações 

familiares existentes com outros usuários. Desconfiar de perfis desconhecidos que solicitam permissão para 

se tornar “amigo” nas redes sociais. Evitar diálogos com perfis desconhecidos que exponham informações 

pessoais ou relacionadas com o trabalho em “chats” das diversas redes sociais existentes. Desconfiar de 

perfis de conhecidos solicitando informações (contas podem ser falsificadas facilmente).  
Prevenção para Segurança Física 

Nunca deixar documentos sigilosos sobre as mesas ou de fácil acesso, assim como senha e login expostos. 

Ter controle de entrada e saída de pessoas pela guarda deve ser criterioso. Pessoal externo à Organização 

Militar (OM) deve andar sempre acompanhado por um militar. Evitar digitar senhas na presença de outras 

pessoas. Exigir a apresentação do documento de identidade militar. Não fornecer informações a recém 

conhecidos. Senhas e login de usuários não devem estar expostas. Evitar deixar senhas e login salvos nos 

navegadores, pois as senhas podem ser facilmente obtidas com recursos básicos de informática. 

Prevenção para o Acesso as Máquinas/Informações 

O Controle de acesso as Máquinas devem executar rigoroso controle das máquinas e dos usuários que 

podem ter acesso à rede de computadores da OM. Não permitir que máquinas de visitantes sejam 

conectadas à rede local.   ão possuir senhas “universais” (iguais para todos os sistemas). Manter o sigilo 
das senhas utilizadas nos sistemas computacionais. As senhas são pessoais, não podendo, portanto, ser 

compartilhadas.  Os cadastros de usuários que acessam os sistemas devem ser mantidos atualizados e 

supervisionados pela contra inteligência da OM. Estabelecer uma política clara e supervisionada relativa ao 

descredenciamento de usuários que tenham sido transferidos de OM ou de função.  

Prevenção para o lixo 

 Não jogar fora documentos com informações sigilosas. Separar e eliminar de forma eficiente. 

 Ferramentas Tecnológicas 

O controle de hardware deve proibir a utilização de dispositivos móveis de armazenamento (pendrives, HD 

externos ou cartões de memória), particularmente em ambientes onde operam máquinas com dados 

sensíveis. Quando absolutamente necessário, liberar o acesso de tais dispositivos, sob supervisão. 

Configurar o antivírus para verificar automaticamente todos os dispositivos de armazenamento removíveis 
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(CD, DVD, pendrive, cartão de memória, HD externo etc.) conectados ao computador. 

Comentários Adicionais 

---- 

Identificador:  [P5] 

Tipo Artigo 

Título: A Importância de um Programa de Conscientização no Âmbito do Exército 

Brasileiro 

Autor (es):             Cyrino, F.P 

Palavras-chave Informação, Engenharia Social, Segurança Da Informação 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2018 

Resumo 

O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica e documental que tem o objetivo geral verificar e compreender a 

engenharia social e destacar a importância de conscientização do tema no âmbito do Exército onde serão 

abordadas técnicas utilizadas pela engenharia social e medidas para protegê-la. Nesse contexto será observado, 

como resultado do estudo, a importância de um programa de conscientização para combater a engenharia 

social. 

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Conscientização  

 Treinamento 

 Política de segurança: Prevenção para o Acesso as Máquinas/Informações e Prevenção para Segurança 
Física 

Descrição das Boas Práticas 

Algumas medidas simples que podem ser tomadas para se defender ou evitar um ataque de engenharia social 

em uma organização como conscientização e treinamento. 

Assim como as Política de segurança que são instruções claras que fornecem uma orientação para preservar 

informações. 

Organização 

Exército Brasileiro 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

----- 

Plano de Ação 

Conscientização 

As pessoas devem ser conscientizadas sobre o valor da informação que elas manipulam.  

Treinamento 

Apresentar conceitos e as ferramentas e os métodos utilizados pela engenharia social.   

Prevenção para o Acesso as Máquinas/Informações 

Os mecanismos de controle e acesso têm como objetivo evitar que usuários sem permissão possam ter 

acesso a informações ou a equipamentos.  
Prevenção para Segurança Física 

E na questão de segurança física somente pessoas autorizadas devem ter acesso a determinadas 

dependências de uma organização e sempre que possível devem ser usados o monitoramento por câmeras 

das entradas da dependência. 

Comentários Adicionais 

---- 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ebrevistas.eb.mil.br/index.php/OC/article/view/1671
http://www.ebrevistas.eb.mil.br/index.php/OC/article/view/1671
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Identificador:  [P6] 

Tipo Dissertação 

Título: Segurança da Informação: Vírus Ataques e Contramedidas 

Autor (es):             Domingos, F.S 

Palavras-chave Segurança da informação, Vírus de computador, Ameaças Digitais, Prevenção 

Contra Ameaças. 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2018 

Resumo 

Os atacantes, através da aplicação de técnicas e da exploração das vulnerabilidades do ser humano, entre as 

quais a ingenuidade, a curiosidade e a confiança, concretizam os seus objetivos. Deste modo, e tendo em conta 

a relevância do problema, surge este trabalho que tem como objetivo: identificar o nível de conhecimento dos 

utilizadores e dos responsáveis de TI em relação à problemática da engenharia social em Portugal, assim como 
identificar as medidas de segurança adotadas, identificar as técnicas mais usadas, identificar o principal 

objetivo dos ataques, identificar a preocupação com a formação e apresentar uma nova classificação dos 

ataques de engenharia social.  

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

Política de Segurança: Ferramentas Tecnológicas, Prevenção para o Acesso as Máquinas/Informações, Medidas 

para Usuários não técnicos 

Descrição das Boas Práticas 

A Política de Segurança de Informação para Empresas: tem o objetivo de prover uma orientação e apoio da 

direção para a segurança da informação de acordo com os requisitos do negócio e com as leis e 

regulamentações relevantes. A política deve definir: o uso da política de senhas;  requisitos das senhas e o 

controle de acesso; deve ser amplamente divulgada em toda a empresa para que os usuários sejam instruídos de 

acordo com as normas em vigor;  estabelecer diretrizes para configuração e instalação de equipamentos na rede; 

definir quem autoriza o acesso; definir normas de segurança física e definir ações a serem tomadas em caso de 

violação da política. 

As ferramentas tecnológicas de firewall permitem controlar o acesso entre o mundo externo e os recursos da 
rede que administrada, gerenciando o fluxo de tráfego de e para esses recursos. E o antivírus é desenvolvido 

para detectar, anular e eliminar de um computador vírus e outros tipos de códigos maliciosos. 

O Controle de Acesso: Tem como objetivo controlar o acesso à informação.  

Os usuários não técnicos também precisam se proteger, tomando alguns cuidados.  

Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Ferramentas Tecnológicas  

O software Firewall é capaz de: 

• Registrar as tentativas de acesso aos serviços habilitados no seu computador; • Bloquear o envio para 
terceiros de informações coletadas por invasores e códigos maliciosos; • Bloquear as tentativas de 

invasão e de exploração de vulnerabilidades do seu computador e possibilitar a identificação das 

origens destas tentativas;  

•   Analisar continuamente o conteúdo das conexões, filtrando diversos tipos de códigos maliciosos e 

barrando a  comunicação entre um invasor e um código malicioso já instalado; Evitar que um código 

malicioso já instalado seja capaz de se propagar, impedindo que vulnerabilidades em outros 
computadores sejam exploradas. 

 O Antivírus: 

• “O método mais comum que um antivírus utiliza para detectar a presença de um vírus informático é 
comparar arquivos contra um banco de dados com registros de vírus. Também é possível detectar 

atividade maliciosa para identificar vírus desconhecidos ou imitar arquivos e registrar as atividades 

realizadas pelos programas”. 

Prevenção para o Acesso as Máquinas/Informações 

O Controle de Acesso deve ser estabelecido, documentado e analisado criticamente com base nos requisitos 

de acesso dos negócios e segurança da informação. 

Para manter a segurança os usuários não técnicos precisam ter alguns cuidados: 

• Manter o sistema operacional atualizado: novas ameaças surgem todos os dias, com isso o usuário 

deve manter seu sistema operacional e suas aplicações atualizados, tornando assim o sistema mais 

https://app.uff.br/riuff/handle/1/8793
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seguro. 

• Ter cuidado com as senhas: não divulgar suas senhas para ninguém, pois são individuais, não escrever 

uma senha em local público ou de fácil acesso, criar senhas com mais de oito caracteres e que misture 

letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais e  rot-las regularmente. 

• Sempre usar criptografia: manter os arquivos criptografados, principalmente quando armazenados em 
notebooks e mídia móveis (como pendrive, por exemplo). 

• Tomar cuidado com o e-mail: verificar por meio do antivírus os arquivos recebidos, mesmo que sejam 

de fontes confiáveis, verificar a origem dos e-mails com anexos duvidosos, desconfiar de arquivos 

executáveis recebidos e tomar cuidado ao visualizar imagens armazenadas externamente aos e-mails. 

Através desses links, o remetente do e-mail tem a possibilidade de descobrir a localização do usuário 

na Internet. 

• Proteger dados pessoais: Nunca fornecer informações sensíveis em sites desconhecidos e que não 

possuam o cadeado na barra de endereço do navegador e um informativo de certificado digital. 

Comentários Adicionais 

---- 

 
 

Identificador:  [P7] 

Tipo Artigo  

Título: Metodologia para Construção de Storyboard de Segurança da Informação como 

Guia de Engenharia Social para Capacitação de Colaboradores 

Autor (es):             Conceição, L.; Medeiros, M.; Medeiro, G. 

Palavras-chave Ataques Criminosos, Engenharia Social, Segurança das Informações 

Organizacionais, Storyboards, Vulnerabilidades Humanas 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2018 

Resumo 

O trabalho apresenta a modelagem de uma possível solução baseada em software, por meio de mecanismos, 

como o uso de periódicos Storyboards de Capacitação, ou seja, um guia de capacitação de colaboradores em 

forma de história em quadrinhos que auxiliem de forma simples e objetiva conceitos de Engenharia Social, 

Segurança da Informação, e auxilie todos os envolvidos no ambiente organizacional na implementação de 

mecanismos de proteção contra ataques promovidos pelos engenheiros sociais, assim como boas práticas de 

manipulação e proteção de toda e qualquer informação que detenham. 

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Conscientização  

 Treinamentos 

 Políticas de Segurança: Ferramentas Tecnológicas 

Descrição das Boas Práticas 

Investimentos em capacitação e conscientização são uma das maneiras mais eficazes para solucionar os ataques 
de Engenharia Social. 

Estabelecer e disponibilizar Políticas de Segurança da Informação são formas de controlar e minimizar as 

inseguranças. As normas e políticas podem ser disponibilizadas por meio impresso ou eletrônico de um 

documento detalhado e explicativo, de todas as diretrizes e regras a serem executadas para proteção dos ativos 

organizacionais. 

A elaboração de uma Storyboard de Engenharia Social como um Guia de Capacitação para Colaboradores não 

só a diminuição de riscos inerentes a possíveis danos causados por ataques criminosos, mas, tomadas de 

decisões corretas para o tratamento e proteção da informação. 

Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 
Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Conscientização  

Utilizar mecanismo de conscientização e treinamentos que permitam de forma simples, e objetiva fornecer 
conhecimentos, tomadas de ações diante de situações de risco, as chances de se minimizar fraquezas 

humanas a serem exploradas pelos engenheiros sociais aumenta.  
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Treinamentos 

Investir na implantação de soluções para defesa e proteção frente à Engenharia Social, como treinamentos 

contínuos de conscientização, disponibilização de guias internos falando sobre o assunto, podem trazer 

resultados positivos a longo prazo. 

Ferramentas Tecnológicas 
Criação de uma Storyboard de Capacitação, ou seja, um guia de capacitação de colaboradores em forma de 

história em quadrinhos que auxiliem de forma simples e objetiva conceitos de Engenharia Social, Segurança 

da Informação, e auxilie todos os envolvidos no ambiente organizacional na implementação de mecanismos 

de proteção contra ataques promovidos pelos engenheiros sociais, assim como boas práticas de manipulação 

e proteção de toda e qualquer informação que detenham.  Estimasse que com essas medidas, gestores e 

usuários possam realizar treinamentos semanais ou mesmo mensais, que aliados a tomadas de decisão 

corretas e responsáveis, a identificação de falhas de segurança, e a implantação de medidas corretivas que 

possam diminuir ao máximo as ameaças aos ativos organizacionais. 

Comentários Adicionais 

---- 

 
 

Identificador:  [P8] 

Tipo Dissertação 

Título: Engenharia Social e Segurança da Informação no Ambiente Corporativo: Um Estudo 

de Caso em uma Cooperativa de Crédito Localizada no Sul De Santa Catarina 

Autor (es):             Costa, J.E. 

Palavras-Chave Segurança da Informação, Engenharia Social, Cooperativa de Crédito 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2018 

Resumo 

A pesquisa refere-se a um estudo de Segurança da Informação com ênfase no conceito de Engenharia Social, 

tendo o objetivo de analisar as atitudes dos colaboradores de uma Cooperativa de Crédito localizada no Sul de 

Santa Catarina em relação às práticas de Engenharia Social que podem afetar a manutenção da Segurança da 

Informação da entidade. 

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Conscientização  

 Políticas de segurança 

Descrição das Boas Práticas 

É importante que as organizações conscientizem os colaboradores sobre as divulgações de informações de 

forma indevida. A Política é formada por um conjunto de diretrizes internas que determinam as regras para a 

melhor proteção dos dados de acordo com a área de negócio e requisitos contratuais, regulamentares e 
normativos inseridos a toda estrutura da organização. 

Organização 

A Cooperativa de Crédito Alfa 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Conscientização  

É fundamental que as organizações conscientizem todos seus colaboradores a respeito das consequências 

que a divulgação indevida de dados pode acarretar à sua política interna de Segurança de Informação, para a 

redução dos índices de fraudes e golpes.  

Políticas de segurança  

Tem como papel fornecer orientações acerca da conduta do funcionário e constitui-se em um elemento 

relevante para o desenvolvimento de controles apropriados para combater às diversas ameaças que possam 

vir a trazer riscos para a organização. 

Comentários Adicionais 

---- 
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Identificador:  [P9] 

Tipo Artigo 

Título: 
Gestão de Coleções Especiais e Livros Raros no Brasil: Um Estudo 

Sobre Engenharia Social 

Autor (es):             Leite, B. P.C 

Palavras-chave Obras rara, Bibliotecas, Segurança da informação, Engenharia social 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2017 

Resumo 

Este trabalho apresenta uma discussão preliminar sobre a prática de furtos de coleções especiais e livros raros 

no âmbito das bibliotecas por meio de técnicas provenientes da engenharia social. Aponta sobre a importância 

da execução de rotinas de treinamentos que envolvam a segurança da informação em unidades de informação.  

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Treinamento 

Descrição das Boas Práticas 

Aponta-se sobre a importância da execução de rotinas de treinamentos que envolvam a segurança da 
informação em unidades de informação. 

Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Atentar-se para a qualidade da política de segurança da informação aplicado nas unidades de informação, 

devido a proteção dos livros raros nas bibliotecas ser notavelmente frágil. A equipe responsável pelos materiais 

informacionais raros deve ser instruída a respeito de como um engenheiro social age para evitar a ocorrência de 

extravios. 

Propor rotinas que incluam a capacitação dos profissionais da informação a respeito das ameaças e 

vulnerabilidades na qual o acervo pode estar exposto tornasse uma alternativa para que a equipe tenha a 

percepção das situações que são capazes de comprometer seus ativos informacionais. 

Comentários Adicionais 

Os ataques advindos dos engenheiros sociais estão ficando cada vez mais sofisticados, as habilidades 

desenvolvidas por esses indivíduos requerem dos bibliotecários a conscientização sobre a necessidade de 

reverem as políticas de segurança da informação das suas unidades de informação a fim de se evitar futuros 
extravios. 

 

 

Identificador:  [P10] 

Tipo Artigo 

Título: O impacto da engenharia social em uma corporação 

Autor (es):             Oliveira, G.L 

Palavras-chave Riscos, Informação, Segurança, Engenharia social, Fator humano, Técnicas de 

ataque 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2017 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo colaborar como um instrumento de informação a respeito do tema proposto, 

abordando a Engenharia Social de maneira a esclarecer o que é realmente essa prática tão utilizada atualmente, 

com relação ao fator humano, técnicas de ataque e ferramentas de exploração.  

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Conscientização 

 Treinamento  

   Políticas de Segurança: Ferramentas Tecnológicas, Prevenção para Controle/ Fiscalização de 

Comportamentos, Políticas de Senhas, Prevenção para Segurança Física, Prevenção para Ataques por telefone, 

Prevenção para o Lixo. 

Descrição das Boas Práticas 

A conscientização é fundamental, sem ela, a organização corre um enorme risco, pois as vulnerabilidades 

humanas são evidentes e bem exploradas pelos engenheiros sociais.  

https://portal.febab.org.br/anais/article/view/1985
https://portal.febab.org.br/anais/article/view/1985
http://www.riuni.unisul.br/handle/12345/3037
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O treinamento deve ter um objetivo significativamente maior do que simplesmente impor regras. 

O uso de ferramentas tecnológicas tem o objetivo de reduzir a probabilidade de ocorrência de ameaças e, por 

conseguinte, os incidentes de segurança das informações. 

As corporações podem utilizar diferentes práticas a favor da fiscalização e do direcionamento do 

comportamento dos colaboradores. 
A política de senhas é um fator muito sensível dentro das corporações, nos quais, devem ser elaboradas e 

seguidas pelos colaboradores que utilização os recursos de informação dentro da empresa. A senha é a forma 

mais convencional de identificar o acesso de cada usuário aos recursos liberados. Logo, o vazamento ou mau 

uso da gestão destas senhas implicam em grandes riscos de exposição, vazamento ou quebra de serviços e 

arquivos.  

Algumas estratégias de combate podem ser utilizadas para as táticas comuns usadas pelos hackers para ataques 

físico, de telefone e lixo. 

Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Conscientização 

As organizações devem educar e treinar os funcionários, para serem capazes de identificar as situações de 

riscos, sendo que, para propagar essa consciência as empresas devem criar e divulgar suas políticas, normas 

e procedimentos de segurança da informação, através de programas de conscientização e treinamento 
contínuo para que as pessoas sempre conheçam quais são as novas técnicas utilizadas e como lidar com 

cada uma delas. A combinação de várias estratégias de defesa, pode ser a saída para atingir o nível de 

segurança desejado em função do seu tipo de negócio.  

Também é interessante divulgar amplamente por toda empresa através de circulares internas, boletins 

periódicos on-line ou pela própria Intranet, os casos frustrados de quebra de segurança onde um funcionário 

atuou de maneira correta evitando algum sinistro. 

Treinamento 

Os colaboradores devem ser treinados e educados sobre quais são as informações que devem ser protegidas 

e como devem protegê-las, pois com isso estarão aptos a identificar situações de riscos, como um ataque de 

um engenheiro social.  

Ferramentas Tecnológicas 
Procedimento, monitoração, firewall, filtro de conteúdo, detecção de intrusos, testes de invasão podem ser 

utilizados, no qual permite a manutenção segura e preventiva em prol da Segurança da Informação, 

software, configurações, hardware, backup, e outras técnicas são empregadas para mitigar as 

vulnerabilidades organizacionais. 

Prevenção para Controle/ Fiscalização de Comportamentos 

Para fiscalização e direcionamento do comportamento dos colaboradores práticas como auditorias de e-

mails, relatórios gerenciais de sites acessados, avaliação comportamental e exploração de clima podem ser 

utilizadas. 

Políticas de Senhas 

Para políticas de senha uma característica importante de ser implementada é a criação de histórico de 

senhas. Devem ser definidas regras para que o usuário troque pelo menos 3 ou 4 caracteres da senha 

anterior. Não permitindo que ele utilize a mesma combinação de strings e só altere um número. 
Desenvolver na empresa uma política de mudança frequente de senhas e treinar os demais funcionários para 

nunca passarem senhas ou outras informações confidenciais por telefone; Criar senhas fortes e fazer uso 

consciente da mesma, alterando-a periodicamente. 

Prevenção para Segurança Física 

 reinar os funcionários da segurança para não permitirem o acesso de pessoas sem o devido crachá  de  

identificação e mesmo assim fazer uma verificação visual; Todos os visitantes devem ser acompanhados por 

um funcionário da empresa; Fechar e monitorar a sala de correspondência; Manter sala dos servidores 

sempre trancada, e o inventário de equipamentos atualizado; Manter os documentos confidenciais fora do 

alcance de pessoas não autorizadas, de preferência em envelopes fechados. 

Prevenção Ataques por telefone: Os atendentes devem solicitar sempre um código de acesso, para só então 

prestarem o suporte solicitado; Controlar chamadas para o exterior e para longas distâncias, e recusar 
pedidos de transferências suspeitas; 

Prevenção para o Lixo 
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Guardar o lixo da empresa em lugar seguro, triturar todo tipo de documento, e destruir todo o tipo de mídia 

magnética fora de uso;  

Comentários Adicionais 

O autor realizou uma demonstração de ataques em âmbito acadêmico e com ferramentas e técnicas de ESoc e 

através da sua análise e mostrou estratégias de combate (plano de ação). 

 
 

Identificador:  [P11] 

Tipo Monografia 

Título: Engenharia Social: Conscientizando o Elo Mais Fraco da Segurança da Informação 

Autor (es):             Fonseca, M. 

Palavras-chave Engenharia Social, Elo mais fraco, Informação, Segurança da Informação 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2017 

Resumo 

Diante de tantos avanços tecnológicos e, consequentemente, a segurança da informação, o engenheiro social 

tem utilizado a psicologia para atacar o elo mais fraco de um sistema, o homem. As deficiências naturais do ser 

humano podem ser exploradas muito mais facilmente que as de um software e os engenheiros sociais, sabendo 

dessa deficiência, explora as vulnerabilidades humanas para extrair a informação necessária. Este trabalho visa 

alertar que gastos exorbitantes com tecnologias, por si só, não garantem inviolabilidade ou acesso ao dado 

sensível. 

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Conscientização  

 Treinamento 

 Política de Segurança: Ferramentas Tecnológicas  

Descrição das Boas Práticas 

Educar e treinar as pessoas para o cumprimento de políticas de segurança, torna-se a principal defesa contra a 

Engenharia Social. A Política de Educação continuada pode ser definida como uma gama de informações 

dispostas de forma clara e concisa onde podem ser passadas diversas orientações àqueles que possuem ou 

podem ter acesso à informação. 
Para proteger informações, utiliza-se recursos tecnológicos de toda ordem, entretanto, basta uma pessoa 

ingênua, desinteressada por segurança ou desprevenida, para que todo recurso tecnológico esteja vulnerável. 

Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Conscientização 

Conscientizar as pessoas que elas podem estar sendo observadas e que poderá se tornar um alvo em 

potencial de um Engenheiro Social. 

Algumas orientações que podem estar contidas nessa Política de Educação continuada:  

Nunca revele por telefone ou e-mail dados sensíveis como senhas, informações pessoais, dados de cartão de 

crédito, entre outras. Nunca clique em links de site que cheguem através de e-mails ou por redes sociais e 

que não haja certeza da origem. Desconfie de qualquer mensagem de e-mail que ofereça facilidades e 

promoções fora do comum. Não fale mais do que o necessário com estranhos e tenha em conta que a 
Engenharia Social é uma técnica utilizada há centenas de anos. Muito antes da criação da internet, já se 

utilizava técnicas com objetivos maldosos. A política deve disciplinar e, acima de tudo, dever ser reforçada 

e fiscalizada a sua execução.  

Treinamento 

Proporcionar treinamento de segurança da informação e medidas preventivas no trato de assuntos sigilosos, 

para que essas pessoas tenham habilidade em detectar, de maneira mais apurada, este tipo de ataque e saber 

como agir nesses casos. 

Ferramentas Tecnológicas 

Em relação aos recursos o Firewall, Internet com VPN, transmissão de mensagens criptografadas pode 

ajudar na proteção, mas se um usuário ingênuo ou desinformado clica em um link enviado por e-mail ou 

trata de assuntos sensíveis durante um cafezinho na copa da empresa onde trabalha as informações ficam 

vulneráveis. 

https://riuni.unisul.br/handle/12345/2402
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Comentários Adicionais 

---- 

 
 

Identificador:  [P12] 

Tipo Artigo 

Título: Engenharia Social: Uma Análise Sobre o Ataque de Phishing 

Autor (es):             Silveira, L. A.; Realan, A. M.; Amaral, E. 

Palavras-chave ---- 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2017 

Resumo 

Muitas vezes, as suas principais vulnerabilidades de um um sistema computacional está em seus próprios 

usuários. Um indivíduo que não possua conhecimento dos golpes que acontecem na rede pode acabar 

disponibilizando informações, privadas e relevantes, para golpistas, como os engenheiros sociais. Com base 

neste problema, este trabalho busca explicar o funcionamento de uma técnica de engenharia social, conhecida 

como phishing, com o objetivo de demonstrar a importância de se reconhecer este tipo de ataque e também de 

como é possível tentar evitar que o mesmo seja bem sucedido. 

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Política de Segurança: Prevenção para Ataques por e-mail 

Descrição das Boas Práticas 

É preciso ter cuidado ao fornecer informações pessoais através da Internet, às empresas podem a adotar 

estratégias antiphishing a fim de reduzir a ocorrência deste tipo de incidente, contudo estas ações não protegem 

completamente seus usuários.  

Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Indivíduos devem assumir atitudes contra o phishing, como segue: proteção de e-mail, evitar a transmissão de 

informações pessoais pela rede (salvos casos utilizando sites seguros);  
Tomar cuidado com esquemas de phishing via telefone; cuidado com downloads, e; atenção na utilização de 

links. Outras ações preventivas estão relacionadas ao controle do acesso a pop-ups, manutenção dos sistemas 

atualizados, adoção de firewall, filtros de spam, anti-vírus e software anti-spyware. 

Ainda, deve ser sempre feita uma verificação das contas online e extratos bancários regularmente para garantir 

que não haja transações não autorizadas realizadas. Por fim, para não cair nas armadilhas de ataques de 

phishing é possível ainda utilizar ferramentas antiphishing gratuitas ou pagas e filtrar boa parte dessas ameaças. 

Comentários Adicionais 

---- 

 

 

Identificador:  [P13] 

Tipo Artigo 

Título: A Engenharia Social e os Desafios da Segurança da Informação nas Empresas 

Autor (es):             Costa, L. G. S.; Cruz, S. 

Palavras-chave Segurança da Informação, Engenharia Social, Gestão Empresarial 
Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2016 

Resumo 

O objetivo deste artigo é refletir sobre a disseminação da tecnologia em todos os setores da vida cotidiana e 

procura estudar especialmente as tecnologias da informação, atualmente visadas por pessoas desonestas que, 

através de crimes e ataques, colocam em risco a credibilidade das mesmas. Nasce, portanto, a necessidade de se 

proteger os dados, tornando-os inalcançáveis àqueles que não são requisitados no processo. Este artigo discute 

a revolução tecnológica, os impactos na gestão empresarial e os recentes desafios causados por tamanha 

mudança, tais como a segurança da informação e a engenharia social. O trabalho pôde explanar de forma 

teórica o assunto e compreender a forma que a tecnologia funciona atualmente e também as ameaças e desafios 

http://periodicos.unesc.net/sulcomp/article/view/3155
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que surgem a todo momento. 

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Políticas de Segurança 

Descrição das Boas Práticas 

As políticas de segurança são normas claras que oferecem orientações de comportamento do colaborador a fim 

de preservar informações, tornando-se um elemento essencial para desenvolver uma gerência segurança e 

embasando adequadamente para possíveis contra-ataques em ameaças à segurança da empresa. Se faz 

necessária a criação, regulamentação e supervisão de políticas de segurança, com o objetivo de 

amenizar riscos e evitar problemas. 
Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

A política agrega benefícios de como evitar relapsos que acabem tornando em vazamentos, fraudes, 

espionagem proveniente de concorrentes, uso indevido, sabotagens são esperados, tangendo ainda na precaução 

em diversos outros problemas que venham a prejudicar a empresa de alguma forma. Quando uma organização 

realiza teste de penetração de segurança e mantém sua equipe consciente dos perigos e precauções desejáveis a 

fim de evitar problemas possuem um índice muito melhor de defesa e segurança de seus dados. 
Comentários Adicionais 

---- 

 

 

Identificador:  [P14] 

Tipo Dissertação 

Título: Segurança da Informação: Um Estudo Sobre o Uso da Engenharia Social para 
Obter Informações Sigilosas de Usuários de Instituições Bancárias 

Autor (es):             Klettenberg, J. 

Palavras-chave Informação Sigilosa, Segurança da Informação, Engenharia Social, Usuários - 

Instituições Bancárias, Fraude Bancária 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2016 

Resumo 

A pesquisa tem como objetivo geral analisar a segurança da informação de usuários de Instituições Bancárias a 

partir da perspectiva da engenharia social. Um estudo de caso foi realizado com correntistas de uma instituição 

bancária, vítimas de fraudes eletrônicas. Como resultado, foi constatado que a fraude eletrônica está 

concentrada no canal internet banking. O conhecimento pelos usuários da Internet dos subterfúgios utilizados 

pelos engenheiros sociais, nas suas práticas criminosas, é essencial para auxiliá-los na proteção contra as 

ameaças presentes na rede.  

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Conscientização 

Descrição das Boas Práticas 

Considerando os pilares da segurança da informação, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade é 

necessário atrelar os recursos tecnológicos e a conscientização de pessoas em relação aos subterfúgios 

utilizados pelos engenheiros sociais para garantir a tríade balizadora da segurança da informação.  

Organização 

Instituições Bancárias 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Como melhoria da segurança da informação as Instituições Bancárias poderiam dispor em seus sites as 
informações já existentes sobre a política de segurança da informação, porém, de forma mais interativa, não 

dependendo da ação única e exclusiva dos usuários, através de alertas de segurança antes de realizarem uma 
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transação financeira, além de concordância com tais políticas no primeiro acesso realizado pelo usuário. 

A sensibilidade das pessoas ao reconhecerem a importância de protegerem as suas informações sigilosas da 

atuação dos engenheiros sociais, tendo ciência do subterfúgio utilizado, dependem da sua conscientização. A 

educação voltada para a gestão da segurança da informação nas organizações e de seus usuários, como 

correntistas de Instituições Bancárias, é um importante aliado ao enfrentamento dessa ameaça social, a 
engenharia social. 

O conhecimento pelos usuários da Internet das ferramentas utilizadas pelos engenheiros sociais nas suas 

práticas criminosas é essencial para os auxiliarem na proteção contra as ameaças presentes na rede.  

Comentários Adicionais 

---- 

 

 

Identificador:  [P15] 

Tipo Dissertação 

Título: A influência da Engenharia Social no fator humano das organizações 

Autor (es):             Henriques F.A.F 

Palavras-chave Informação, Segurança da Informação, Privacidade. Engenharia Social, 

Vulnerabilidades 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2016 

Resumo 

O estudo avaliou, através da aplicação de um questionário, o conhecimento dos entrevistados sobre Engenharia 

Social, à medida que percebem sua influência nas organizações e como estas abordam a questão da Segurança 

da Informação.  

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Conscientização  

 Treinamento 

 Política de Segurança: Ferramentas Tecnológicas 

Descrição das Boas Práticas 

Um programa de conscientização em SI faz com que as pessoas mudem seu comportamento, motivar o 

empregado a querer fazer parte do programa. Explicar como a participação das pessoas vai beneficiar a 

empresa e os empregados de forma individual. Os colaboradores precisam estar conscientes de que as 

informações, sejam elas pessoais ou corporativas, são ativos de muito valor e que seu papel na proteção desse 

ativo é muito importante.  Os funcionários ou indivíduos da organização devem ser educados através de 

treinamento e conscientização. Isso pode torná-los mais cuidadosos ao divulgar informações pessoais. O 

aspecto mais importante do programa é estabelecer protocolos de segurança adequados e, então, motivar os 

funcionários para que assimilem esses protocolos. 

As soluções técnicas de software e hardware são importantes no processo de SI, a engenharia social ataca o elo 

mais fraco: os seres humanos, pois eles possuem interação com todos os sistemas.  

Organização 

Empresas de pequeno a grande porte com usuários de TI em diversos segmentos de mercado. 

Metodologia de Uso 

Foi investigado o nível de conhecimento de uma amostra de pessoas – usuários de sistemas de informação em 

diferentes áreas de trabalho - sobre a segurança de informação e o conhecimento específico sobre a engenharia 

social. A pesquisa deu-se através de questionário enviado a usuários de sistemas e gestores de TI não havendo 

qualquer tipo de ataque prático às empresas/pessoas avaliadas. 

Teste/Validação 

A aplicação do questionário pode-se observar que não é prioridade das empresas tratar de assuntos relacionados 

ao fator humano da segurança da informação, pois grande parte ainda acha que isso é um problema exclusivo 

da área de Tecnologia da Informação. Essa pesquisa defende a ideia que ataques de engenharia social é um 

problema de todos os usuários da organização, do nível mais baixo até o alto escalão, que possui a principal 

tarefa de investir em treinamento e conscientização sobre as questões de segurança cibernética.  

Foram identificadas as técnicas mais comuns de ataques de engenharia social e o conhecimento que os 

empregados possuem sobre engenharia social, comprovando a necessidade primordial de treinamentos e 
aplicação de uma política de conscientização a todos os colaboradores da empresa. 

Plano de Ação 

Conscientização 

Essa conscientização em profundidade reduz o risco de ataques e torna a organização menos vulnerável. 

• As políticas de segurança devem fornecer informações aos funcionários sobre o manuseio correto das 
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informações da empresa ou de pessoal; As auditorias devem ser realizadas para garantir que os 

funcionários da organização estejam seguindo as políticas e procedimentos; As cópias impressas de 

dados organizacionais, registros ou informações pessoais devem ser destruídas antes de serem 

descartadas. A utilização de incineradores e trituradores são formas eficazes para destruir as 

informações;  
• Os funcionários ou indivíduos devem ser treinados para questionar as credenciais da pessoa que está se 

promovendo para estar em posição de autoridade na organização; As organizações devem ter cuidado 

com o que estão postando no site da empresa. Detalhes da empresa como nomes de pessoas com 

autoridade e números de contato devem ser evitados. 

Treinamento 

As orientações para treinamento apresentadas são: 

• Estar ciente dos ataques de engenharia social: Muitas pessoas sequer têm consciência de que essa 

ameaça existe;  Usar a simulação de papéis para treinar funcionários: dois métodos que são usados para 

demonstrar a efetividade da engenharia social: (1)Analisar casos de engenharia social para ilustrar o 

quanto as pessoas estão suscetíveis a esses ataques e (2) fazer com que os funcionários relatem suas 

experiências durante um seminário de segurança da informação.  

O treinamento vai servir para examinar o funcionamento dos ataques, analisar por que funcionou e 
discutir como podem ser reconhecidos e evitados;  Esclarecer aos trainees que eles se sentirão tolos se 

forem manipulados em um ataque de engenharia social depois do treinamento: As pessoas são 

motivadas a não se sentirem ”tolas“ ou ”estúpidas“.  

A responsabilidade de cada funcionário em ajudar a proteger os ativos da organização deve ser 

enfatizada; Desenvolver procedimentos para ações dos funcionários quando houver suspeita de um 

ataque de engenharia social ou quando ele for detectado: Políticas devem ser consideradas como 

referência, depois que os procedimentos da empresa forem desenvolvidos e colocados em prática, a 

informação deve ser divulgada na Intranet da empresa, que pode ser rapidamente acessada;  

Desenvolver orientações simples para funcionários, definindo que informações a empresa considera 

confidenciais: É importante transmitir aos funcionários que até as informações que não são consideradas 

tão confidenciais podem ser úteis a um atacante, que pode coletar qualquer informação aparentemente 
inútil e juntá-las para criar a ilusão de credibilidade e confiabilidade. 

Um programa de conscientização e treinamento ser eficaz deve-se realizar o planejamento, implementação 

manutenção e avaliação periódicos do programa. Alguns pontos devem ser considerados ao se elaborar um 

programa de treinamento e conscientização contra-ataques de engenharia social: 

a) Definir escopo, metas e objetivos: o escopo deve contemplar todos os profissionais que interagem 

com os sistemas e com a informações sensíveis para a organização; 

b) Identificar os instrutores: é importante que os profissionais dominem as técnicas e os princípios de 

segurança; 

c) Identificar o público-alvo: Identificar e separar os grupos de profissionais que receberão o 

treinamento. Somente os conceitos necessários devem ser apresentados para obter o melhor resultado; 

d) Motivação dos funcionários e da alta administração: O apoio dos funcionários e da alta administração 
é fundamental para que o programa tenha efetividade e é responsabilidade da alta administração 

assegurar que todos os usuários dos sistemas de informação saibam como proteger seus ativos; 

e) Continuidade: dar atenção às mudanças tecnológicas e de segurança de informação. um programa 

desenvolvido hoje pode tornar-se obsoleto e ineficaz quando houver mudança no ambiente tecnológico; 

f) Avaliação: a avaliação dos funcionários após a realização do treinamento é uma boa opção para 

verificar o aprendizado dos conceitos e avaliar o nível de conscientização e no direcionamento do 

reforço necessário. 

Ferramentas Tecnológicas 

Soluções de defesa devem incluir camadas técnicas que envolvem controles de acesso, antivírus, firewalls, etc. 

e camadas de gerenciamento de políticas de segurança, conscientização de usuários e respostas a incidentes. 

Comentários Adicionais 

---- 
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Resumo 

O trabalho foi elaborado para analisar a mitigação dos riscos da engenharia social dentro da esfera federal. O 

estudo de caso apresentado foi estruturado com conceitos sobre a segurança da informação, a política de 

segurança da informação e os recursos humanos.  

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Conscientização  

 Treinamento  

 Política de Segurança  

Descrição das Boas Práticas 

Orientar o usuário a agir da forma correta, facilita em muito no tocante a segurança da informação. 

A forma de mitigar o risco da engenharia social nas organizações é entender o tamanho do risco e implantar 

conscientização e treinamento. 

Para mitigar os riscos da engenharia social na esfera pública federal é necessário a implementação e 

implantação de diretrizes com ênfase maior nos fatores críticos que atentam para impedir a atuação de 

engenheiros sociais na administração pública federal, além de treinamentos periódicos fundamentados, para 
impedir o comprometimento da segurança da informação e da infraestrutura de rede. Esse esforço deve ser em 

conjunto com o usuário comum que é o elo mais frágil da organização. 

Para mitigar os riscos da segurança da informação as entidades federais se empenham e geram diretrizes nas 

políticas de segurança da informação e comunicação para bloquear ataques. 

Organização 

Administração Pública Federal 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Conscientização 

Fazê-lo entender que com um simples clique, pode gerar um prejuízo incalculável a corporação. É 

importante que haja uma maturidade visível com relação ao que lhe atrai e para isso é necessária uma 

estratégia que envolva a todos que de alguma maneira desempenha alguma função dentro da corporação. 

Treinamento 

Implantar um programa de treinamento e conscientização com objetivos claros:  

a) Promover a conscientização sobre a ameaça do ataque de engenharia social (interno e/ou externo)  

b) Treinar os usuários para cumprir e apoiar as medidas defensivas de segurança sistêmica que 

protegem as informações e sistemas de ataque.  

c) Entender o perfil e como pensa e age um Engenheiro Social.  

É necessário um treinamento contínuo para que as pessoas sempre saibam quais são as novas técnicas 

utilizadas e como lidar com cada uma delas. 

Utilizar como ferramenta o ciclo PDCA (P- Plan (planejar); D - Do (executar); C - Check (verificar) e 

A - Act (agir)) para o melhoramento contínuo da segurança da informação, pois através dele pode se 
identificar as falhas e trata-las. O PDCA é um ciclo de desenvolvimento que tem foco na melhoria 

contínua. Seu princípio é tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na execução da gestão. 

Políticas de Segurança 

Adotar Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC que tem a finalidade de orientar o 

usuário a comportar-se de maneira adequada dentro de sua entidade, resguardando sua própria identidade e 

evitando o comprometimento muitas vezes da rede de seu ambiente corporativo.  
Comentários Adicionais 

Foi analisada a realidade da segurança da informação nas entidades públicas e como estas se preocupam em 

disseminar e instruir seus usuários a prevenção de ataques externos como a engenharia social, a analise 

ocorreu por meio das POSIC- Políticas de Segurança da Informação e Comunicação, realizando uma 

comparação com os critérios elaborados a partir da norma ISO/IEC 27002:2013. Foram elencadas as melhores 
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práticas e analisadas a aderência das POSICS às melhores práticas. 
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Resumo 

Esta dissertação tem como objetivo analisar as técnicas de ataques e defesa de engenharia social em empresas 

de pequeno, médio e grande porte, situadas na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. O estudo 

propõe contribuir na ampliação do conhecimento acerca das diretivas organizacionais destinadas a conter os 
ataques da engenharia social e apontar o que pode ser feito para diminuir ou mitigar os seus efeitos.  

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Conscientização 

 Treinamento 

Políticas de Segurança: Ferramentas Tecnológicas, Prevenção para Controle/Fiscalização de Comportamento, 

Política de senhas, Política de backup, Política de privacidade, Política de confidencialidade, Política de uso 

aceitável (UPA), Prevenção para o Acesso as Máquinas/Informações, Prevenção para Ataques meio de contatos 

interpessoais e Prevenção para Segurança Física 

Descrição das Boas Práticas 

A Educação é uma aliada contra os ataques de phishing. 

Aplicando treinamentos em defesa da engenharia social, faz-se necessários meios para a manutenção segura 

deste elo que antes era considerado mais fraco e que agora faz parte da ferramenta de proteção.  

A segurança tecnológica deve ser utilizada para proteger o hardware, software e redes. 

As corporações podem utilizar diferentes práticas a favor da fiscalização e do direcionamento do 

comportamento dos funcionários, Controles básicos podem ser implementados para garantir o controle 
comportamental. 

Adota uma política de segurança da informação que tem como objetivo prover uma orientação e apoio da 

direção, de acordo com os requisitos do negócio, da organização e também de leis e regulamentações 

adequadas, essa política pode abarcar as demais políticas particulares.  

Desenvolver um conjunto de diretivas e procedimentos por escrito que estipulem como os funcionários devem 

lidar com situações que possam ser ataques de engenharia social.  

Organização 

Esta pesquisa foi aplicada em sete organizações de pequeno, médio e grande portes, localizadas na região 

metropolitana de Belo Horizonte, sendo três de grande porte atuando no segmento de Indústria de 

Alimentos(G1),  Serviços Públicos(G2) e Serviços Médicos(G3), duas de médio porte atuantes no segmento de 

Serviços de Transportes(M1) e Serviços Contábeis(M2), e duas de pequeno porte atuantes no segmento de 

Comércio(P1) e Consultoria(P2) 

Metodologia de Uso 

---- 

Testado/Validado 

---- 

Plano de Ação 

Conscientização 

Os usuários devem ser conscientizados, informados sobre e como reconhecer um e-mail phishing, 

ciberataques, telefonema de ataque, e o que fazer quando se deparam com os mesmos.  

Treinamento 

Treinar os funcionários, realizar avaliações regulares dos controles de segurança implementados para 

garantir um padrão aceitável para todos da organização. Também pode ser realizado é um ataque simulado, 

permitindo, assim, a manutenção segura e preventiva em prol da segurança da informação. 

Técnicas preventivas de ataques de hackers- Treinamentos aplicados. 

Grande Empresa: 

Treinamento das políticas e procedimentos, como também utilização de treinamentos e seminários de 

orientação para o usuário informando-o que os acessos a ele concedidos são intransferíveis. Investimentos 

em recursos tecnológicos. Além disso, os funcionários devem ser treinados para não tratarem de assuntos 
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confidenciais, seja em suas redes socias ou em conversas com outras pessoas. 

Média Empresa: 

Em uma das empresas pesquisada a responsabilidade pela proteção de ataques aos sistemas de tecnologia de 

informação é coordenada por um analista. A centralização das atividades de segurança de informação e TI 

na Empresa M1 se restringe a coordenação dos dispositivos utilizados para monitorar os ataques. 
Pequena Empresa: 

Ter atenção às mensagens recebidas, em nome de instituições conhecidas, que tentam induzir o usuário a 

fornecer informações, instalar/executar programas ou clicar em links. É necessário questionar a veracidade 

do envio, já que é esperado que ele não aconteça vindo de instituições com as quais não se tem contato. 

Treinamento para o funcionário no momento da contratação é primordial para a prevenção contra-ataques 

de hackers 

Ferramentas Tecnológicas 

Para melhorar a segurança deve ser feito uso de ferramentas tecnológicas, isso pode incluir criptografia, 

protocolos de segurança, firewalls e software antivírus. 

Investir em programas de segurança atualizados; usar serviços de nuvem pago no lugar de serviços 

gratuitos; dedicar boa parte do orçamento em profissionais qualificados de TI e alertar todos os funcionários 

quanto ao perigo de e-mails com links suspeitos. 
Para ataques realizados por meio de softwares para extração de dados. 

Grande Empresa:  

• Além de uma política de segurança, deve ser implementado o bloqueio de acesso por meio de entradas 

USB, bem como o aperfeiçoamento de recursos físicos como firewall e IPS. É recomendado o uso de 

alguns antivírus licenciados, cuja parametrização permite a criação de regras de segurança especifica.  

• Uso de firewalls, antivírus, bloqueios de acessos a pendrives, mídias removíveis, nem todos podem ter 

acesso, monitoramento de sites, monitoramento de e-mails. Estratégias de defesa para ataques 

realizados por meios de estruturas físicas. Instalação de catracas, deve-se pedir a obrigatoriedade do 

uso de crachá para circulação nas dependências da empresa. É importante também que os funcionários 

da portaria e os recepcionistas sejam treinados e orientados para o fato de que não é permitida a 

entrada de ninguém dentro da empresa sem autorização prévia do setor a ser visitado. Instalação de 
câmeras de segurança monitoradas por IPs. 

Média Empresa: 

• Os usuários devem ser orientados e alertados com relação a ataques de engenharia social e estar 

cientes das punições se comprovada à participação do funcionário em um ato criminoso. Treinamento 

para os usuários deve contemplar os riscos das invasões por meio de e-mails com links falsos, bem 

como as penalidades aos funcionários que contribuírem conscientemente com esta prática. 

Pequena Empresa: 

• Uso de Firewalls, servidores de proxys e de redirecionamento de portas, adoção de senhas de alto 

padrão de segurança, conjugando letras maiúsculas, minúsculas, uma quantidade mínima de 

caracteres, números e caracteres especiais, essas senhas, preferencialmente, não devem conter palavras 

que se encontrem em listas de dicionários para evitar exatamente que softwares que vão na base da 
tentativa e erro consigam montar a senha 

• Uso de dispositivos de rede que filtram pacotes de dados recebidos, servidores que agem como 

intermediários de requisições que veem do ambiente cibernético externo da organização e a prática de 

política de segurança de senhas. 

• Adotar softwares originais e realizar cópias diárias dos dados organizacionais,  os recursos usados para 

barrar a entrada de softwares maliciosos no ambiente de TI da organização não se restringem apenas 

aos dispositivos de software e hardware, mas, também de orientações de proteção repassadas ao 

usuário interno dos dados, diretrizes essas nem sempre seguidas e difíceis de controlar o seu 

cumprimento. 

Ferramentas de diagnósticos para ataques de hackers  

Grande Empresa: 

• Escolher um Software de segurança para monitorar e controlar os acessos ao ambiente de informações 
de informações residentes nos computadores de acordo com os procedimentos desenvolvidos com 

base na política de segurança. Implantação do IDS e IPS, como ferramentas de diagnóstico para 

prevenção de ataques de hackers, ajuda a mensurar o tráfego de rede e os processos considerados 

rotineiros e não rotineiros. Criação de redes virtuais privadas. Utilização de recursos técnicos, como 

firewall, antivírus e VPNs. 

Média Empresa: 

• Uso preventivo de sistemas operacionais e antivírus licenciados, fazer a manutenção preventiva 

periodicamente, em todas as estações de trabalho e servidores da empresa, utilizando recursos de 

antivírus. 
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• Uso de Proxy Squid é um software livre seu objetivo primário é agilizar o acesso à um conteúdo Web 

qualquer através do armazenamento em cache local, funciona como um intermediário no contato dos 

computadores da rede local com outras máquinas do ambiente externo a rede, como, por exemplo, na 

Internet.  Ele recebe as requisições de qualquer navegador de rede por conteúdo que está no servidor 

de rede. Uso de sistema de Firewall controla o tráfego de dados através da verificação das informações 
que entram e saem da rede a fim de garantir que não ocorram acessos não autorizados a infraestrutura 

de computadores. O Active Directory (AD), é composto por um conjunto de ferramentas para o 

armazenamento e controle de informações sobre toda configuração da rede, incluindo dispositivos e 

usuários. 

Pequena Empresa: 

Recursos como firewall, redirecionamento de portas externas, bem como o bloqueio de pendrives. 

Prevenção para Controle/Fiscalização de Comportamentos  

Pode-se usar escutas telefônicas, auditorias de e-mails, relatórios gerenciais de sites acessados, avaliação 

comportamental, exploração de clima são práticas que podem ajudar na fiscalização do comportamento dos 

funcionários. Assim como a adoção de controles básicos como: políticas de segurança, segurança física, 

educação / sensibilização, boa arquitetura de segurança, limitar o vazamento de dados, estratégia de resposta 

a incidentes e cultura de segurança.  
Política de senhas 

Define as regras sobre o uso de senhas nos recursos computacionais, como tamanho mínimo e máximo, 

regra de formação e periodicidade de troca. 

Política de backup 

Define as regras sobre a realização de cópias de segurança, como tipo de mídia utilizada, período de 

retenção e frequência de execução. 

Política de privacidade 

 Define como são tratadas as informações pessoais, sejam elas de clientes, usuários e funcionários. 

Política de confidencialidade 

 Define como são tratadas as informações institucionais, ou seja, se elas podem ser repassadas a terceiros. 

Política de uso aceitável (PUA) e Acceptable Use Policy (AUP) 
Também chamada de "Termo de Uso" e "Termo de Serviço", define as regras de uso dos recursos 

computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza e as situações que são consideradas 

abusivas. 

Prevenção para o Acesso as Máquinas/Informações  

Para manter um estado de precisão permanente para um ataque. É importante realizar revisões periódicas 

dos controles que foram instalados, garantindo, assim, que um padrão aceitável é mantido em uma base 

contínua da política de segurança da informação. Para ajudar no controle, pode-se simular um ataque. 

Para uma contínua proteção, como forma de controle, é importante: a proteção e configuração de portas 

remotas de diagnósticos, a segregação de redes de grupos de serviços de informação, controle de conexão 

de rede, controle de roteamento da rede, controle de acesso ao sistema operacional e o controle de 

isolamento de sistemas sensíveis. 
Prevenção para Segurança Física 

Estratégias de defesa de ataques realizados por meios de estruturas físicas  

Média Empresa: 

• Diminuir os riscos da terceirização de manutenção dos dispositivos computacionais uma das 

estratégias encontradas foi primarizar estes serviços. Restringir a utilização interna de redes de 

comunicação. 

Pequena Empresa: 

• Bloqueio do uso de wi-fi é eficiente quando o impedimento é geral para toda a organização. Controle 
ou a proibição de hardwares específicos, como pendrives, aumenta o nível de segurança, diminuindo a 

vulnerabilidade física da empresa. Investimento em versões originais e seguras de antivírus traz maior 

segurança aos sistemas e ativos computacionais das organizações.  Controle de acesso das portas de 

endereçamento em conexões remotas realizadas pela empresa.  

Prevenção para Ataques meio de contatos interpessoais 

Grande Empresa: 
• A absorção de uma política de segurança da informação em uma organização aumenta o nível de 

segurança, ao mesmo tempo, que diminui o comprometimento das informações da organização em 

mãos de um funcionário recém contratado na empresa.  Apresentar a política de segurança adotada 

pela organização, bem como o treinamento de conduta em relação a esta política e as punições 

mediante o não cumprimento das diretrizes descritas.  

• Utilizar treinamentos e a conscientização de usuários, os funcionários devem ser treinados e orientados 

sobre os riscos de clicar em qualquer e-mail de origem duvidosa. Contar com recursos tecnológicos, 
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colocando Firewall, antivírus. O usuário deve ter um login de acesso individual para acessar o sistema, 

o próprio computador, o e-mail, à própria internet e estar atento às orientações recebidas do setor de 

TI. 

Média Empresa: 

• Treinamentos e alertas para os funcionários, inclusive sobre as penalidades para quem infringir 
diretrizes de conduta no uso de tecnologias e sistemas de informação.  

Pequena Empresa:  

• Implantação de uma política de segurança da informação que estabelece diretrizes de conduta 

formalizadas e reforçadas por intermédio de treinamentos e técnicas de sensibilização do corpo 

funcional. Orientação dos usuários para que não abram e-mails suspeitos. 

Políticas Institucionais de Segurança da Informação 

Grande Empresa: 

• A implantação de uma política de segurança da informação tem como objetivo instruir o funcionário 

quanto ao risco de compartilhar usuário e senha com outras pessoas não autorizadas. No entanto, 

dependendo da complexidade das informações disponibilizadas na organização, faz-se necessário 

também a aplicação de um termo de responsabilidade sobre a sua utilização. 

Média Empresa: 
• Conscientização dos funcionários com relação aos problemas que este tipo de informação pode causar 

em mãos erradas. 

Pequena Empresa: 

• Normas internas de conduta para prevenir invasões de engenharia social; Proibição do uso de e-mails 

pessoais no ambiente de trabalho. Para contornar esses transtornos é adotado o e-mail institucional em 

que se torna possível controlar a origem e o conteúdo das mensagens recebidas. Além dessas 

orientações específicas para o corpo funcional, prevalece o impedimento para funcionários utilizarem 

equipamentos computacionais próprios. O controle realizado por meio de dispositivos de hardware – 

portas de entrada e firewalls – e restrições de uso dos modens no ambiente organizacional. 

Comentários Adicionais 

O autor propôs um modelo de MODELO PROPOSTO DE PSI (Política de Segurança da Informação) para as 
organizações, com o objetivo de proteger a empresa, funcionários e parceiros de ações ilegais ou danosas 

praticadas por qualquer indivíduo, de forma proposital ou inadvertida. 

 

 

Identificador:  [P18] 

Tipo Artigo 

Título: Um Estudo sobre a Confiança em Segurança da Informação Focado 

na Prevenção a Ataques de Engenharia Social nas Comunicações Digitais 

Autor (es):             Fernandes, J. H . C.; Souza, R . C. 

Palavras-chave: Confiança, Risco, Segurança, Informação, Consciência Situacional 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2016 

Resumo 

O estudo investiga definições práticas a respeito da confiança e seus riscos. Empregando a análise de redes 

sociais (ARS) com base em dados publicados em portais de transparência identifica vulnerabilidades a ataques 

de engenharia social. Foram identificados potenciais alvos para a realização de ataques de engenharia social. As 

possibilidades de ataques de engenharia social foram comprovadas por levantamento baseado em questionários 

com foco nas comunicações digitais de voz e dados, seja por mensagens eletrônicas (e-mails) ou por meio de 

mensagens curtas – SMS, WhatsApp –, telefonia, entre outros. 

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Consciência  

 Políticas de Segurança: Prevenção para Controle/ Fiscalização do Comportamento 

Descrição das Boas Práticas 

A consciência situacional sobre esses fluxos privilegiados de informação permite redução dos riscos de abuso 

da confiança.   
O controle e o monitoramento são parte integrante da segurança, parte do sistema administrativo social e são 

baseados no armazenamento de informações da conduta das pessoas. 

Organização 

Organizações públicas 

Metodologia de Uso 

---- 
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Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Conscientização 

Consciência situacional é “a base primária para a tomada de decisão e desempenho na operação subsequente 

de sistemas complexos”.  esse caso, a tomada de decisão é a adoção de controles para fortalecimento da 

autenticidade em comunicações digitais, diante da complexidade dos sistemas de dados abertos do Estado. 

É preciso tomar certos cuidados a quem se confia a informação. Além de realizar trabalhos de prevenção 

para confiar adequadamente, também é preciso ter controle dinâmico sobre as relações de confiança 
estabelecidas para poder revogar determinadas autorizações, arriscadas demais, por exemplo, passíveis de 

engenharia social. A confiança pode ser construída por meio de estruturas sociais. A moral, a reputação, as 

pressões institucionais e a segurança podem ser utilizadas para arquitetar um estado de confiança em um 

contexto. 

Prevenção para Controle/ Fiscalização do Comportamento 

Os modelos de comportamento obrigatório devem ser ajustados constantemente para aprimorar as condutas 

dentro do contexto, especialmente ligadas à garantia de autenticidade nas comunicações da informação 

sobre meios digitais. Isso é, o fortalecimento do controle sobre a autenticidade das relações sociais deve ser 

consequência do desenvolvimento dessa consciência situacional sobre os riscos de exploração da confiança 

em comunicações digitais.  

Para se garantir o estado das coisas, são necessários o controle e o monitoramento. A supervisão direta da 

conduta das pessoas é item do controle. A supervisão da conduta em uma organização é essencial, pois sem 
ela não há qualidade nos processos. 

Comentários Adicionais 

Um estudo de caso foi utilizado para exibir os riscos de ataque. Esses riscos foram corroborados por entrevistas 

com servidores e empregados de organizações públicas, a fim de enquadrar os casos concretos aos cenários 

estudados nas bibliografias.  Diversas coletas automatizadas no Portal da Transparência foram feitas com o uso 

de um software construído para esse fim. Foi realizado um levantamento de percepções, no qual servidores 

públicos foram consultados sobre possíveis vulnerabilidades no que diz respeito à autenticação da informação 

digitalmente comunicada. O propósito foi efetuar um cruzamento das percepções dos servidores sobre o tema, 

conhecer suas experiências com fraudes e verificar possíveis brechas no contexto social, para a ocorrência de 

ataques em engenharia social. A evidenciação dessas brechas permite melhor desenvolvimento da consciência 

situacional dos que habitam o espaço cibernético. 

 
 

Identificador:  [P19]  

Tipo Artigo 

Título: Engenharia Social: Uma Análise de Ameaças e Cuidados aos Funcionários das 

Agências Bancárias De Santarém e Itaituba–Pará 

Autor (es):             Carvalho, C. R. B.; Galvão, A. P. 

Palavras-chave Engenharia social, Usuários e Segurança da Informação 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2016 

Resumo 

O objetivo é apresentar os resultados de análise sobre engenharia social, suas ameaças e cuidados aos 

funcionários das Agências Bancárias de Santarém e Itaituba. Além das análises de artigos de eventos em 

revistas científicas, livros técnicos e sites especializados, também foi investigado, através de aplicação de 

questionário aos funcionários das agências bancárias, os procedimentos tratados sobre a engenharia social 

inseridos na segurança da informação. 

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Conscientização  

 Política de Segurança: Política de senha e Prevenção para o Acesso as Máquinas/Informações 

Descrição das Boas Práticas 

A conscientização é essencial, porque a empresa corre um grande risco se também não se conscientizarem que 

existe exploração das vulnerabilidades humanas e que estas são bem exploradas pelos os engenheiros sociais. 

E adotar política de segurança conscientizando os funcionários sobre as suas responsabilidades conforme o grau 

de importância da informação para a empresa. 

Organização 

Agências Bancárias do Estado do Pará: Santarém e Itaituba. 

Metodologia de Uso 
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---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Conscientização 

Levantar a conscientização das pessoas relacionadas à ameaça da engenharia social e ajudar a terem certeza 

que suas organizações terão menos vulnerabilidades humanas exploradas através da técnica utilizada pelo 

engenheiro social. 

Tornar os funcionários cientes do termo de responsabilidade apresentando suas responsabilidades e/ou 

confidencialidade sobre as informações das empresas em que trabalham.   
Orientar os funcionários para ter consciência da importância da informação. A empresa deverá investir mais 

em treinamentos e conscientização para que todos os funcionários tenham uma padronização dos seus atos 

relacionados à segurança da informação. 

Política de Senha 

Usar políticas senhas:  que devem ser de uso pessoal, portanto não se deve fornecer senhas para outros 

funcionários.  

Prevenção para o Acesso as Máquinas/Informações 

Pp de ser usada para reduzir os riscos de acesso não autorizado, perda de informações ou danos às 

informações durante e fora do horário de expediente, as empresas devem considerar a adoção de uma política 

de “mesas limpas” para os papéis e mídias de armazenamento removível e igualmente uma política de “telas 

limpas”, contra o perigo de ter um usuário logado e ausente. 

Comentários Adicionais 

Através da aplicação de questionário aos funcionários das agências bancárias, o autor buscou apresentar 

resultados da análise sobre de engenharia social, mostrando as ameaças e cuidados que os funcionários podem 

ter diante dessa pratica, para isso pontos de melhoria foram sugeridos como consta no plano de ação. 

 

 

Identificador:  [P20]  

Tipo Artigo  

Título: 
Métodos e práticas utilizadas em engenharia social com o intuito de obstar o roubo 

de informações sensíveis 

Autor (es):             Batista, F.L. 

Palavras-chave: Engenharia social, Segurança da Informação, Vulnerabilidades 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2015 

Resumo 

A pesquisa mostra como a ignorância sobre o assunto ESoc pode levar a perdas catastróficas para companhias 

Boas práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Conscientização 

 Políticas de segurança: Prevenção para Segurança Física e Prevenção para Identificar de Possíveis Alvos 

Descrição das Boas Práticas 

Não existe formula melhor para evitar esse tipo ataque do que o conhecimento. 

Outra maneira é a identificação de possíveis alvos. Sendo um responsável pela segurança de uma empresa e 

conhecendo como um engenheiro social trabalha é possível perceber pelo comportamento de algumas pessoas 

que seriam alvo fácil. O profissional deve pensar como um atacante e coloca-se no lugar dele. 

Assim como a atualização da política de segurança de uma companhia. Deixar claro de como tudo dentro da 
empresa funciona. O que pode e que não pode. E sempre deixar procedimentos bem explicados, detalhados do 

que fazer caso algum tipo de ataque venha a acontecer. 

Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Conscientização 

O conhecimento tem a ver com o saber o que é a engenharia social, entender como funciona, saber das 

fraquezas que os seres humanos possuem isso, informar as pessoas do que se trata isso pode diminuir 

http://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8155
http://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8155
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significativamente o ataque de engenharia social. A educação e avisos dentro de uma empresa pode salva-la. 

Isso é de responsabilidade do profissional de segurança. Ele tem o dever de convencer superiores da 

importância em dar cursos, workshops, newsletters, posters, etc. Tudo tem algum valor contra a engenharia 

social. 

Prevenção para Segurança Física  
Para a segurança física deve-se sempre conferir se os dados que uma pessoa apresentou conferem com o 

real. Pedir a carteira de identificação, conferir o crachá da pessoa para ter certeza que ela pode ter aceso 

aquele lugar. Conferir com alguém superior se o pedido daquela pessoa é verdadeiro. 

 Prevenção para Identificar Possíveis Alvos 

Existem algumas categorias que podem ajudar identificar os atacantes. 

Atitudes: pessoa com um extremo bom humor, muito carinhosa, muito educada, muito paciente, querendo 

ajudar demais. Pessoas desconhecidas com pedidos autoritários. Talvez com um extremo mal humor, 

pedindo para realizar coisas agressivamente. Ou até mesmo sendo muito emocional, chorando demais ou 

fincando muito chateada com alguma coisa.  

Tentativa de conexão: Tentar estabelecer uma conexão com suas vítimas é uma tarefa importante para os 

engenheiros sociais. Usar nomes de pessoas conhecidas sendo que a tal pessoa nunca te falou do atacante. 

Agir particularmente amigável e até usar informasse pessoais sobre a vítima. 
Pequenos erros: Mesmo que engenharia social seja uma técnica bastante eficiente, ser um bom engenheiro 

exige experiência e muita técnica. Sabendo disso engenheiros menos experientes comentem muitos 

pequenos erros, às vezes despercebidos aos olhos de uma pessoa comum, mas para alguém que já conhece 

suas técnicas pode ser suficiente para evitar o ataque. 

Comentários Adicionais 

---- 

 

 

Identificador:  [P21]  

Tipo Dissertação 

Título: Análise comportamental sobre ataques de engenharia social 

Autor (es):             JEHM Gaspar 

Palavras-chave Engenharia Social, Segurança da Informação, Ataques informáticos, 

Consciencialização 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2015 

Resumo 

Este trabalho aborda a engenharia social, tendo como foco, o lado humano da segurança informática. Em 

concreto este trabalho analisa o comportamento dos seres humanos perante dois cenários que estão de certa 

forma interligados entre si. O primeiro cenário envolve a utilização de perfis de redes sociais, aos quais as 

pessoas podem associar-se voluntariamente. O segundo envolve o registro voluntário das pessoas para a 
subscrição de notícias relacionadas com a área da saúde e bem-estar. Os resultados obtidos pelo estudo são 

pertinentes na medida em que permitem compreender comportamentos humanos em função da idade e gênero, 

e possibilitam o planejamento de estratégias para colmatar falhas nos humanos, contribuindo para o aumento da 

proteção da informação. 

Boas práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Conscientização  

 Treinamento  

 Políticas de segurança  

Descrição das Boas Práticas 

Definir planos de educação e treino para funcionários são medidas são importantes para reduzir os riscos.  

A criação e execução de planos de treino e conscientização é fundamental para as organizações que veem como 

prioridade a questão da segurança das informações.  

O treino é importante para: Criar um “Firewall Humano” de proteção. 

Para evitar ou diminuir o potencial risco de informações confidenciais serem acedidas, perdidas ou adulteradas 

sem autorização, as organizações necessitam de definir políticas de segurança específicas. 

Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

http://recipp.ipp.pt/handle/10400.22/11096
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Plano de Ação 

Conscientização 

A criação e execução de planos de treino e conscientização é fundamental para as organizações que veem 

como prioridade a questão da segurança das informações. Neste âmbito devem ser consideradas medidas 

motivadoras, como por exemplo, dramatização, vídeos educativos, para prender a atenção e aumentar a 

receptividade acerca da implementação do plano durante a formação dos funcionários. As pessoas devem 
ser aconselhadas a desconfiar de quaisquer interações anormais e orientadas a identificar possíveis ataques. 

É importante que todos tenham consciência de que podem ser um alvo de ataque. Deve-se consciencializar 

sobre a importância em participar nos treinos, salientando o facto de que as informações precisam de ser 

protegidas e ainda de que cada um é imprescindível para a segurança dessas informações. 

Existem alguns tópicos que são fundamentais para a elaboração de um bom plano de conscientização sobre 

segurança da informação. Entre os quais estão: 

• As principais táticas, técnicas e fatores psicológicos utilizadas pelos engenheiros sociais para manipular 
suas vítimas;  Como proceder frente a uma solicitação suspeita;  Quem informar sobre uma tentativa de 

ataque independentemente do seu sucesso;  Os procedimentos para proteger as informações 

confidenciais;  Métodos para confirmar a identidade das pessoas que solicitam algum tipo de 

informação, independentemente do cargo que ocupam;  

• Como fazer a divulgação de informação restrita;  Boas práticas para a utilização do correio eletrônico, 
de modo a evitar malware e phishing;  Descrição de cada política de segurança e a sua importância na 

proteção da informação;  Explicar a obrigação e a responsabilidade do cumprimento das regras, bem 

como, as consequências do seu não cumprimento; Incentivar os funcionários a cumprir as políticas de 

segurança. 
Treinamento 

 Os planos de treino devem ser realizados com alguma regularidade para que as pessoas estejam preparadas 

para identificar as novas ameaças e técnicas de engenharia social que estão em constante evolução.  

Para um resultado mais eficaz, o plano de treinamento pode ser adaptado de acordo com os requisitos de 

cada grupo dentro da organização, por exemplo: recepcionista, administrativo, gestor, administrador de 

sistemas. Outro ponto importante é não excluir nenhum funcionário mesmo que ele não tenha acesso aos 

sistemas. Por exemplo, o segurança ou o funcionário da limpeza, pois os engenheiros sociais costumam 

utilizá-los para conseguirem obter acesso a locais restritos, o que posteriormente poderá proporcionar um 

ataque. 

O treino é importante para: Criar um “Firewall Humano”: preparar as pessoas para que estejam mais aptas a 

identificar um ataque de engenharia social; Fortalecer o lado humano da segurança: tornar as pessoas mais 
conscientes da importância da segurança das informações, estabelecendo uma cultura de segurança na 

organização;  É fundamental que as organizações treinem seus  funcionários assim que são admitidos, 

salientando a importância dos tópicos acima referidos. 

Realizar uma auditoria para identificar as vulnerabilidades de ataques de engenharia social na organização; 

Criar um plano de resposta a ataques para perceber como ocorreu e determinar qual o impacto desta falha de 

segurança na organização a fim de prever e prevenir novos ataques. 

Políticas de Segurança 

As políticas de segurança devem ser alteradas e adaptadas às novas técnicas utilizadas pelos engenheiros 

sociais de acordo com o seu surgimento, e para que esta atualização seja feita regularmente, devem-se 

estabelecer procedimentos regulares com o objetivo de identificar novas ameaças. Uma das formas para se 

tentar travar as oportunidades dos ataques de engenharia social é a criação de políticas de segurança 

internas. Estas políticas consistem na definição clara, de um conjunto de instruções que forneçam orientação 
para preservar as informações, combatendo e prevenindo possíveis ameaças ou ataques que possam 

comprometer a sua segurança. 

Comentários Adicionais 

---- 
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Identificador:  [P22]  

Tipo Artigo 

Título: Engenharia Social: Segurança Da Informação Aplicada à Gestão de  essoas-Estudo 

De Caso 

Autor (es):             Pereira, L. D.; Martins, D. M.S 

Palavras-chave Segurança da Informação, Engenharia Social; Phishing, Prevenção de ataques. 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2015 

Resumo 

O trabalho realiza um estudo de caso com o objetivo de investigar o nível de preparo das organizações para 

lidar com o uso da engenharia social no processo de obtenção de informações.  

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Treinamento  

 Políticas de Segurança: Proteção para Ataques por e-mail 

Descrição das Boas Práticas 

É necessário incluir no plano de treinamento dos colaboradores, meios de controle dos riscos inerentes aos 

fatores humanos. Para minimizar essas falhas, a gestão de uma empresa deve considerar altamente relevante as 

suas informações e assim criar uma cultura corporativa que tenha como prioridade capacitar seus colaboradores 

a partir da admissão, através de programas de treinamento. 
Os planos de segurança de uma organização devem prever a atuação de seus agentes responsáveis na dedicação 

de tempo razoável aos demais colaboradores com o intuito de o familiarizarem com as políticas e 

procedimentos de segurança. Para se proteger do perigo de phishing, algumas recomendações podem ser 

seguidas 
Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Treinamento  

Os meios de controle que não devem faltar no plano de treinamento dos colaboradores são: Seminários de 

sensibilização; Cursos de capacitação; Campanhas de divulgação da política de segurança; Crachás de 

identificação; Procedimentos específicos para demissão e admissão de funcionários; Termo de 

responsabilidade; Termo de confiabilidade; Software de auditoria de acessos e Software de monitoramento 

e filtragem de conteúdo. 

Criar políticas de segurança centralizadas e bem divulgadas, para que seus colaboradores possam ter 
conhecimento sobre segurança da informação, o que é uma informação confidencial e o que não é 

confidencial, o que fazer em situações de risco e a quem reportar. As intranets podem ser um bom recurso 

para essa divulgação, assim como boletins periódicos on-line, lembretes no correio eletrônico e requisitos 

de mudança de senha. Para que os funcionários não se tornarem complacentes e relaxarem na segurança, a 

insistência é importante. 

Proteção para Ataque por e-mail 

Proteção contra-ataques de phishing, as seguintes recomendações podem ser: 

Ler a URL do site de trás para frente. Comece pelo fim. O endereço pode muito bem começar com 

"www.seubanco.com.br", mas quando terminar com vários caracteres sem sentido, pode desconfiar; · Não 

cair no que está sendo chamado de "phishing de mão dupla", em que você pode responder ao e-mail com 

uma pergunta, "Você é realmente meu amigo Jim?".  
Cibercriminosos são espertos o suficiente para esperar um pouco, mostrar que a resposta não é 

automatizada, e então responder com: "Sim, sou eu, Jim". É claro que não é ele;  Nunca abrir um arquivo 

em PDF de alguém que você não conhece, afinal crackers podem se aproveitar para esconder seus arquivos 

maliciosos e executáveis dentro desses arquivos aparentemente inofensivos;  Jamais fornecer senha ou 

informações pessoais/confidenciais em resposta a uma consulta não-solicitada;   Profissionais de segurança 

de TI devem considerar treinamentos que visem especificamente spear phishing; 

Comentários Adicionais 

---- 
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Identificador:  [P23] 

Tipo Artigo 

Título: Segurança em Redes de Computadores: Uma Abordagem Sobre o 

Comprometimento Individual em Beneficio da Corporação 

Autor (es):              Nascimento, J.P 

Palavras-chave Engenharia social, Tecnologia da informação, Segurança da informação, 

Vulnerabilidade. 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2015 

Resumo 

O trabalho trata do ser humano como elo mais frágil do sistema de segurança que muitas vezes é deixado em 

segundo plano. O usuário é o ponto mais vulnerável e também o mais importante no quesito segurança. Ele é 

alvo da engenharia social, que demonstra ser eficiente na obtenção de informações relevantes para desencadear 
uma sabotagem. Investir no treinamento do usuário para enfrentar as adversidades do mundo digital, revela-se 

uma estratégia forte no auxílio à manutenção de segurança das informações. 

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Treinamento  

 Políticas de Segurança:  Ferramentas Tecnológicas 

Descrição das Boas Práticas 

É necessário ter o funcionário como um aliado na difícil tarefa de prover segurança a uma rede de dados, para 

isso deve-se oferecer treinamento. 

À medida que ocorre o crescimento das estruturas de rede instaladas, normalmente crescem também os 

problemas e as vulnerabilidades. Dessa forma faz-se necessário a adoção de todas as medidas possíveis e 

aplicáveis para se obter melhore rendimento no desempenho das atividades básicas da instituição com o menor 

impacto na performance da rede.  

Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Conscientização 

Deve-se disponibilizar treinamento adequado por meio de cursos de capacitação profissional, campanha de 
conscientização e mecanismo de estímulo, visando com isso preparar o usuário para identificar e lidar com 

situações de vulnerabilidade, reforçando dessa forma o elo mais frágil e reduzindo o espaço de atuação dos 

sabotadores e em consequência aprimorando os mecanismos de segurança da informação. 

Ferramentas Tecnológicas 

No sentido de proteger as redes das vulnerabilidades o usuário deve ser tratado com prioridade, pois quando 

os administradores de redes podem contar com a colaboração e o apoio do usuário, as tarefas de manter a 

rede segura se tornam menos penosas. Para prover segurança em uma rede de computadores, normalmente, 

a equipe de suporte utiliza diversas ferramentas e métodos, que em geral são baseadas em hardware e 

software como, por exemplo: antivírus, backup, firewall.  

Comentários Adicionais 

---- 
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Identificador:  [P24] 

Tipo Dissertação 

Título: Classificação Taxonômica dos Ataques de Engenharia Social: Caracterização da 

Problemática da Segurança de Informação em Portugal relativamente à Engenharia 

Social 

Autor (es):             Silva, F.J.A.F.C. 

Palavras-chave Engenharia Social, Classificação dos ataques de engenharia social, Políticas de 

Segurança, Segurança de Informação 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2013 

Resumo 

Com o objetivo de auxiliarmos os responsáveis de segurança no desenvolvimento de políticas e controles, foi 

proposta uma nova forma de abordar os ataques de engenharia social, através da classificação dos ataques com 
base no tipo de abordagem, entre a vítima e o atacante, direta ou indireta. Na abordagem direta não existe a 

necessidade de utilização de qualquer meio de comunicação, o contacto é presencial. A abordagem indireta é 

realizada através da utilização dos meios de comunicação. Na proposta realizada, as técnicas de ataque foram 

analisadas com base na relação de dependência entre as diversas técnicas e na identificação da relação entre as 

técnicas e as ameaças. 

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Conscientização 

 Políticas de Segurança: Ferramentas Tecnológicas, Prevenção para o lixo, Prevenção para Acesso as 

Máquina/Informações, Políticas de Backups, Políticas de Senha 

Descrição das Boas Práticas 

O primeiro passo necessário para garantir a segurança da informação deve passar pela consciencialização dos 

utilizadores. A formação dos utilizadores é um passo importante pois irá permitir uma melhor implementação 

das políticas de segurança. 

No desenvolvimento das políticas de segurança, é necessário que estas sejam simples, compreensíveis e 

executáveis. As políticas deverão ser testadas no sentido de validar a sua aplicabilidade. As políticas deverão 
ser desenvolvidas para as pessoas e não contra elas, pois quando não existe a sua compreensão e aceitação não 

serão cumpridas. 

Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Conscientização 

É necessário que os utilizadores tenham a consciência do valor da informação e de que as suas ações podem 

influenciar direta ou indiretamente a segurança da informação. A implementação das medidas de segurança 

poderá ser realizada através do desenvolvimento de programas de sensibilização. Estes programas poderão 

ser usados para garantir que as políticas de segurança e as melhores práticas sejam implementadas e 

cumpridas. As políticas de segurança são um elemento fundamental e estratégico para implementar a 

segurança. 

Ferramentas Tecnológicas 

Instalação de soluções antivírus; utilização de firewall; atualização do software; destruição dos documentos; e 
não utilização de pens-usb externas para empresas. E medidas de segurança aplicadas aos utilizadores: 

instalação do antivírus; o utilização de  firewall; e  o software atualizado. 

Prevenção para o lixo 

Destruição de documentos - A destruição dos documentos é um problema com que as empresas se deparam 

e a que não dão, tipicamente, a devida importância. Efetivamente, o maior perigo associado à não destruição 

da informação, de forma adequada (no sentido de “com segurança”), reside na perda da confidencialidade. 

O problema reside no perigo da informação cair nas mãos de alguém mal-intencionado, uma vez que poderá 

ser usada na realização de um ataque. O Dumpster Diving é uma técnica, de engenharia social, que consiste 

no recurso ao lixo como fonte de informação.  

Prevenção para Acesso as Máquina/Informações 

Em relação aos dispositivos móveis - As empresas, na utilização dos dispositivos móveis de armazenamento 
de dados – tipicamente associados aos dispositivos do tipo pens-usb - deverão ter em atenção os perigos 

associados à sua utilização. O primeiro está relacionado com a perda destes dispositivos e, 
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consequentemente , a perda da própria informação da empresa. O segundo está relacionado com a utilização 

de pens-usb externas dentro da organização que poderão resultar em ataques de baiting, malware, spying, 

entre outros.  

Políticas de Backups  

Os backups – ou cópias de segurança - são uma importante medida de segurança, que deverão ser 
implementados não só para recuperar a informação no caso de perda acidental seja por falha física ou por 

falha humana, mas também da consequência de uma possível infecção por vírus ou de uma invasão.  

Políticas de Senha 

As empresas, no desenvolvimento das suas políticas de segurança, deverão definir regras na utilização de 

passwords. As regras deverão ter em atenção a dimensão, a composição, a validade e, de forma não menos 

importante, a exclusividade da password. A password é um elemento importante na identificação de um 

utilizador perante um sistema ou rede.  

Comentários Adicionais 

A identificação das medidas utilizadas pelos utilizadores e o outro aos responsáveis de TI foi feita através da 

aplicação de um questionário. 

CONTRIBUIÇÃO DA TAXONOMIA PROPOSTA. Os responsáveis pela segurança, com o objetivo de 

reduzirem os riscos de um ataque bem-sucedido procuram desenvolver políticas de segurança. A classificação 
proposta tem por objetivo auxiliar e orientar os responsáveis na forma de como abordar a problemática da 

engenharia através da: classificação dos ataques com base no tipo de abordagem , identificação das técnicas e 

das plataformas de ataque ,  identificação da relação de dependência entre as técnicas, identificação das 

ameaças resultantes da aplicação das técnicas,  redução dos custos na implementação das políticas. 

 

 

Identificador:  [P25] 

Tipo Artigo 

Título: Victim Profile: Software de Detecção das Vulnerabilidades Mediante o Perfil Das 

Vítimas da Engenharia Social 

Autor (es):             Barbosa, R . O.;  Duda,  A . L . F.; Pinheiro,C .O.; Freitas, F. D. A.; Silva, P. N . S. 

Palavras-chave  

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2013 

Resumo 

O artigo analisa os possíveis meios de ataques de Engenheiros Sociais (ES) tendo como estudo, usuários de 

diversas culturas organizacionais em ambientes corporativos. Embasado nessa análise, será traçado o nível da 

vulnerabilidade individual ou em conjunto para ser aplicada uma medida de prevenção, e assim informar 

agilmente a organização responsável sobre os vazamentos de informações, para que se possa resolver 

rapidamente o problema e evitar futuras invasões de intrusos com intenções maléficas buscando capturar 

informações sigilosas. 

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Treinamento  

 Política de segurança 

Descrição das Boas Práticas 

O treinamento em segurança da informação é essencial em qualquer tipo de ambiente. Além disso deve-se 

desenvolver uma boa política de segurança. 

Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Treinamento 

O treinamento deve ser tanto de forma técnica com o uso de antivírus e firewall, mas principalmente um 

treinamento considerando o fator humano. 

Políticas de segurança 

A política de segurança combinada, combinada à educação e treinamento adequados, aumenta bastante a 

consciência do empregado sobre o tratamento correto das informações comerciais corporativas. à educação 

e treinamento adequados, aumenta bastante a consciência do empregado sobre o tratamento correto das 

informações comerciais corporativas. 
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Comentários Adicionais 

---- 

 
 

 

Identificador:  [P26] 

Tipo Artigo 

Título: Engenharia Social: Uma Ameaça À Sociedade Da Informação 

Autor (es):             Coelho,C . F;  Rasma,  E . T; Morales, G. 

Palavras-chave Tecnologia da informação e comunicação, Engenharia social,  Segurança da 

Informação. 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2013 

Resumo 

O artigo identifica regras e procedimentos com vistas à segurança da informação, de maneira a prevenir uma 

das formas mais comuns de fraudes, a Engenharia Social, que afeta o componente mais frágil do sistema, o 

usuário. 
Boas Práticas de Engenharia Social Citadas 

 Conscientização 

 Políticas de segurança: Ferramentas Tecnológicas, Prevenção para o Acesso as Máquina/informações, 
Prevenção para o lixo e Prevenção para Controle/Fiscalização de comportamentos 

Resultados da Descrição das Boas Práticas 

Várias são as ferramentas para minimizar os problemas decorrentes pela ESoc causados por vulnerabilidades,  

Para minimizar as perdas referentes aos ataques deve-se adotar:  

Para se proteger dos oportunismos da ESoc, a sociedade da informação deve criar uma cultura que incentive um 

comportamento humano consciente no domínio das informações, a fim de evitar riscos de perdas, pessoais ou 

corporativas. 

Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Testado/Validado 

---- 

Plano de Ação 

Conscientização 

Promover a conscientização peculiar e continuada dos funcionários em relação às chantagens e intimidações 

por parte do engenheiro social; realizar a classificação e armazenamento da informação conforme o seu 

nível; programar políticas de segurança nas organizações e sua ampla divulgação. 

Ferramentas Tecnológicas 
O uso de mecanismos de segurança como criptografia, assinatura digital, antivírus, controle de acesso 

(senhas, firewalls, sistemas biométricos e smartcards), políticas de segurança, dentre outros podem auxiliar 

no combate de ESoc. 

Executar a implementação e monitoramento dos mecanismos de segurança. 

Prevenção para o Acesso as Máquina/Informações 

Não manusear informações corporativas fora da empresa e nem fornecer informações pessoais ou secretas.  

Prevenção para o lixo 

Tomar cuidados especiais com o lixo eletrônico, assim como em qualquer outro meio, através de regras de 

descarte.  

Prevenção para Controle/Fiscalização de comportamentos 

Criar uma cultura que incentive um comportamento humano consciente no domínio das informações. 
Comentários Adicionais 

 

---- 
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Identificador:  [P27] 

Tipo Artigo 

Título: Engenharia Social (ou O Carneiro que Afinal era um Lobo) 

Autor (es):             Pais, R.; Moreira, F.; Varajão, J. 

Palavras-chave Engenharia Social, Espionagem industrial, Segurança, Organizações, Corrupção, 

Economia 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2013 

Resumo 

O trabalho explora os conceitos de ESoc, as suas manifestações mais populares e as formas de detecção, 

prevenção e combate.  

Boas Práticas de Engenharia Social Citadas 

 Conscientização 

 Treinamento 
Políticas de segurança: Métodos de Segurança e Plano de resposta para os Incidentes 

Resultados da Descrição das Boas Práticas 

A proteção contra a Engenharia Social baseia-se, principalmente, na educação. Treinar os colaboradores a 

identificar ataques e a reportar interações estranhas pode revelar-se uma defesa eficaz. Para isso é necessário 

que toda a organização esteja desperta para uma realidade de que todos poderão ser alvo. 

Definir com clareza uma política de segurança na empresa, com um conjunto de regras e regulamentos 

definidos pela organização em consonância com a lei geral, regulação setorial e decisões dos administradores 

da empresa. 

Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Testado/Validado 

---- 

Plano de Ação 

Conscientização 

Proporcionar para as pessoas formação adequada no que respeita ao tratamento de informação empresarial 

(e mesmo pessoal), de forma a criar políticas de segurança internas para a gestão dos ativos empresariais (e 
mesmo pessoais).  

A melhor forma que as organizações têm para proteger a sua privacidade contra os ataques dos 

“engenheiros sociais” é formar as suas equipas sobre o uso adequado das políticas de segurança. 

Criar uma “Firewall Humana”: As quebras de segurança por parte dos colaboradores está-se a tornar no 

maior risco de segurança do século XXI.  Defender o lado humano da Segurança: Necessidade de se 

estabelecer uma cultura de segurança na organização;  

Treinamento 

Treinar e educar os colaboradores a identificar ataques e a reportar interações estranhas pode revelar-se uma 

defesa eficaz. 

 Métodos de Segurança 

Realizar auditorias de vulnerabilidade a ataques de ESoc: No sentido de perceber o nível de fragilidade da 

companhia, através da análise:  Da informação da empresa que está abertamente disponível; Das políticas e 
procedimentos de segurança estabelecidos; do tráfego telefônico; do tráfego de e-mail e das pesquisas na 

Internet; Do comportamento dos colaboradores; Do nível geral de segurança das instalações; 

Plano de resposta para os Incidentes 

Quando existe quebra de segurança, é importante que a resposta da organização seja rápida e eficaz de 

forma a: Perceber exatamente como é que a quebra de segurança ocorreu; determinar o impacto que terá; 

 rever os próximos passos que o “engenheiro social” dará;  romover a conscientização dos colaboradores 

sobre como dar resposta à quebra corrente e a futuros ataques por parte do “engenheiro social”. 

Detectar a intrusão por parte de “engenheiros sociais”: através da implantação de sistemas de monitorização 

de várias fontes de risco potencial (e-mail, telefone, mensagens instantâneas, World Wide Web, wireless e 

infraestruturas) que permitam o drill-down de uma visão geral até um incidente isolado. 

Comentários Adicionais 

---- 
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Identificador:  [P28] 

Tipo Artigo 

Título: Engenharia Social nas Redes Sociais Online: Um Estudo de Caso sobre a 

Exposição de Informações Pessoais e a Necessidade de Estratégias de Segurança 

Da Informação 

Autor (es):             Silva, N. B. X.; Araújo, W. J.; Azevedo, P. M. 

Palavras-chave Gestão da Informação e do Conhecimento, Gestão da Segurança da Informação; 

Redes Sociais, Engenharia Social, Informação Pessoal. 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2013 

Resumo 

A pesquisa visa mensurar quanto as informações de determinado indivíduo estão expostas na Web? Para 

responder tal questão, o trabalho teve como objetivo analisar o grau de exposição de informações de pessoas 
físicas acessíveis na Web. Para tanto, foi desenvolvido um estudo de caso, com abordagem quantitativa e 

qualitativa, com foco no levantamento de informações pessoais e profissionais, utilizando consultas a sites e 

portais de acesso livre na Web. Os resultados obtidos permitem criar hipóteses que podem ser trabalhadas em 

uma pesquisa com amostra probabilística e ressalta a necessidade da adoção de procedimentos de gestão da 

segurança da informação e implantação de políticas de segurança da informação no ambiente organizacional e 

para uso pessoal. 

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Políticas Segurança e Prevenção para Redes Sociais 

Descrição das Boas Práticas 

Com a finalidade de prevenir ataques, o Facebook disponibiliza algumas configurações de segurança e 

privacidade para os seus usuários. 

Nos ambientes corporativos, para sanar ou minimizar os diferentes tipos de falha humana é necessária a criação 

de diretrizes organizacionais que estabeleçam normas de conduta – as Políticas de Informação. É por meio 

delas que as empresas planejam sua defesa diante de um possível ataque de um engenheiro social, entre outras 

ameaças. 

Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

----- 

Plano de Ação 

Prevenção para Redes Sociais 

O Facebook disponibiliza algumas configurações de segurança e privacidade para os seus usuários: 

possibilidade de classificação da informação (postagens, fotos e vídeos) nas opções: público, para amigos, 

somente para o próprio usuário, personalizado (pessoas) ou por lista (grupo de pessoas);  Outras opções 

disponíveis são: a ativação da navegação segura; notificação de login quando a conta for acessada de um 

computador ou dispositivo móvel não cadastrado; ativação de um código de segurança para acessar a conta a 

partir de navegadores desconhecidos; utilização de senha específica para uso de aplicativos (em vez de 

utilizar a mesma senha do Facebook).  

 Dentre as outras opções de segurança e privacidade, o Facebook disponibiliza ainda ao usuário, na sua 
Central de Ajuda, informações sobre: Como fazer para bloquear alguém? Como controlar quem pode o 

localizar no Facebook com suas informações de contato? Como controlar quem pode lhe enviar mensagens? 

Como fazer para controlar quem pode ver publicações e fotos nas quais está marcado em sua linha do tempo? 

Como ativar a opção para analisar marcações que amigos adicionam às publicações antes de elas aparecerem? 

Como denunciar problemas (com base nos padrões da comunidade do Facebook)? Além dessas, são 

fornecidas informações sobre o gerenciamento de aplicativos e de conexões.  

Os usuários devem ter atentos às pessoas adicionadas a sua rede de amizades, é necessário atenção para o uso 

correto das ferramentas de gerenciamento da informação, observando o tipo de conexão estabelecida com os 

outros usuários, tais como amigos, melhores amigos, conhecidos, e integrantes de listas/grupos específicos. 

Políticas se Segurança 

Nos ambientes corporativos as políticas atuam com um trabalho contínuo, planejado, coordenado e 

executado com acompanhamento de profissionais capacitados. A partir do planejamento, as seguintes etapas 
são cumpridas para a execução de uma Política:  

(1) Avaliação de riscos – Identificação e análise das vulnerabilidades existentes no ambiente; 

(2) Análise do custo/benefício da informação – verificação dos tipos de informação que devem ser 

protegidos na organização; 
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(3) Criação de diretrizes e sua formalização em políticas (normas e procedimentos) e sua divulgação; 

(4) Pesquisa contínua para atualização da política – verificando se as diretrizes determinadas e 

implementadas estão proporcionando resultados eficientes; 

(5) Programa de treinamento e conscientização dos usuários – primordial para a execução das diretrizes 

estabelecidas;  
(6) Plano de gestão de crise (incidentes) – plano de contínua atualização e devido monitoramento. 

Comentários Adicionais 

As pessoas são consideradas um elo frágil nos sistemas de segurança da informação, seja ele físico ou virtual, 

sendo necessário a valorização de políticas de segurança da informação e treinamentos nos ambientes 

intraorganizacional e doméstico para sensibilização e conscientização das vulnerabilidades e ameaças 

existentes por meio da atuação da engenharia social e sua maximização por meio do uso de redes sociais na 

Internet, como também se faz necessária a realização de treinamentos sobre o uso correto dos sites de redes 

sociais e suas configurações de segurança e privacidade. 

 

 

Identificador:  [P29]  

Tipo Artigo  

Título: A Perspectiva de Análise Comportamental como Forma de Combate á Engenharia 

Social e Phishing 

Autores: Alencar, G.; Lima, M.; Firmo, A.   

Palavras-chaves: Segurança da informação, Engenharia social, Phishing, Análise comportamental. 

Fonte da Publicação:  RESI Ano: 2013 

Resumo 

Este trabalho apresenta um estudo realizado em empresas do Grande Recife, estado de Pernambuco, com o 

objetivo de mensurar a eficiência obtida por meio do processo contínuo de conscientização e treinamento de 
funcionários de empresas privadas de áreas externas à TI sobre segurança da informação e prevenção de 

incidentes de segurança de dados.  

Boas práticas de Engenharia Social identificadas 

 Conscientização 

 Treinamento  

Resultados da Descrição das Boas Práticas 

A capacitação e conscientização contínua dos funcionários podem servir como fator de elevação do grau de 

segurança da informação da corporação, fortalecendo o que hoje representa o elo mais fraco da segurança da 

informação em uma corporação: seus próprios funcionários. 

É necessário mais do que um conjunto de treinamentos, é imprescindível uma política completa de divulgação, 

treinamento e conscientização que se integre, formando um processo educacional para os funcionários de uma 

forma geral (internos e externos à área de TI, assim como profissionais desde a área operacional até o alto 

escalão das empresas), permitindo que as práticas de segurança sejam incorporadas na rotina de trabalho de 

todos 

Organização 

Quatro empresas participantes, tratadas como A, B, C e D, são todas empresas privadas do setor terciário, com 

sede na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. 

Metodologia de Uso 

Treinamento por meio de palestra: utilizando vídeos e apresentação de slides e envio de e-mails. 

Testado/Validado 

Um treinamento sobre engenharia social e phishing com 30 pessoas da empresa e posteriormente enviado e-

mails falsos para pessoas que participaram e não participaram do treinamento,  

Os resultados obtidos na análise de comportamento, mostraram que os usuários com capacitação e reforço, ou 

somente capacitação em engenharia social e phishing, foram os menos propensos a cair nos golpes. 

Plano de Ação 

Conscientização 

É necessário educar as pessoas, indo muito além de simplesmente treiná-las para que se tornem menos 

vulneráveis e representem mais uma camada de segurança para proteger os dados empresariais. 

Treinamento 
O treinamento sobre engenharia social e phishing pode ser feito focando em casos práticos para 

exemplificar e melhor transmitir a teoria sobre os referidos assuntos e teste prático com algum tipo de 

phishing para a conta de e-mail.  

Comentários Adicionais 



136 

 

---- 

 

 

Identificador:  [P30] 

Tipo Conclusão de Curso de Pós-graduação Lato Sensu, 

Título: Phishing: conceitos e ações preventivas aplicadas à empresa 

Autor (es):             Pereira, C.G 

Palavras-chave Segurança da Informação, Phishing, Empresa, Ações Preventivas. 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2012 

Resumo 

O objetivo do trabalho é demonstrar o funcionamento da fraude online phishing e propor a redução da 

incidência desse tipo de ameaça de forma a não impactar na continuidade dos negócios da empresa. O autor 
elencar os tipos de fraudes envolvendo phishing e propõe através do uso das melhores práticas de segurança da 

informação, apoiados na norma NBR ISO/IEC 17799/2005 uma proposta para treinamento e conscientização 

do usuário de TI de uma empresa, frente às ameaças de phishing. 

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Políticas de Segurança: Prevenção para Ataques por e-mails e Prevenção para Navegação na Internet 

Descrição das Boas Práticas 

Existem vários métodos anti-spam e anti-phishing que uma vez bem implantados melhoram bastante os índices 

de sucesso dos ataques cibernéticos. 

Alguns cuidados para são fundamentais na identificação da fraude de phishing. 

Algumas recomendações de como os usuário e empresa deve se comportar para terem uma navegação segura e 

seus dados bem protegidos. 

Organização 

---- 

Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Prevenção para Ataques por e-mail 

Não abrir anexo de desconhecidos ou de conhecidos com erros grotescos de digitação. Abra apenas aqueles 

dos quais tiver certeza da origem e do possível envio de arquivo anexado. Não atestar a veracidade da 
mensagem apenas pelo remetente que aparece no cabeçalho de um e-mail, pois ela pode ser facilmente 

forjada pelos atacantes. Dados importantes como senhas e números de cartões de crédito, em hipótese 

alguma devem ser encaminhadas via e-mail. 

 Usar técnicas de defesa para e-mails como:  

• SPF - Sender Policy Framework – tem como grande objetivo o combate a falsificação de endereços de 

retornos de e-mail.  Sender ID- é um protocolo derivado do SPF, é licenciado pela Microsoft. 

DomainKey-  um sistema antispam para verificação do domínio remetente do email e a integridade da 

mensagem. Possui função semelhante ao SPF em se tratando da averiguação de mensagens 

adulteradas, possibilitando rastreamento e comprovação de adulteração com mais facilidade. 

•  DKIM- É uma aprimoração do Domainkey e funciona de forma semelhante. No entanto, o DKIM 

possibilita que o dono do domínio publique políticas sugerindo ao servidor de destino uma espécie de 

direcionamento de ações, como por exemplo, o descarte de todas as mensagens sem devida 
autenticação. DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) que, 

traduzindo-se significa Relatório e Conformidade de Domínio baseado em Autenticação de 

Mensagem. O objetivos para criação dessa especificação técnica é ajudar pequenas e grandes empresas 

na redução do abuso sofridos pelo servidores de e-mail no que diz respeito a envio forjados em nome 

de seus domínios. 

Para identificar a Fraude de Phishing: 

• Ler atentamente a mensagem, suspeitando daquelas com muitos erros gramaticais e de ortografia;  

• Os fraudadores utilizam técnicas para ofuscar o real link para o arquivo malicioso, apresentando o que 

parece ser um link relacionado à instituição mencionada na mensagem. Uma sugestão que costuma 

apresentar êxito é que o usuário deslize o cursor do mouse sobre o link, desta forma é possível 

visualizar o real endereço do arquivo na barra de status, ou navegador, caso esteja atualizado e não 
possua vulnerabilidades. Normalmente, este link será diferente do apresentado na mensagem;  

• Atenção particular aos arquivos com extensões ".exe", ".zip" e ".scr", pois estas são as mais utilizadas. 

http://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8136
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Outras extensões frequentemente utilizadas por fraudadores são ".com", ".rar" e ".dll";  

• Mensagens que solicitam a instalação/execução de qualquer tipo de arquivo/programa devem ser 

sempre tidas como suspeitas;   
• Deve-se acessar a página da instituição remetente e procurar por informações relacionadas com a 

mensagem que você recebeu. Em muitos casos, pode-se observar que não é política da instituição 

enviar e-mails para usuários da Internet, de forma indiscriminada, principalmente contendo arquivos 

anexados.  
Prevenção para Navegação na Internet 

Para uma navegação na internet as recomendações são para usuários e empresas. Para usuários: Separar os 

e-mails para assuntos pessoais, cadastros online, profissionais e compras online. Isso evita receber 

determinados assuntos indesejados no e-mail do trabalho por exemplo. Manter ativo um programa anti-

spam, ou utilizar os recursos oferecido pelo provedor. Bem como ferramentas de proteção como firewall, 

antivírus, antispyware, reduzindo o número de mensagens indesejadas no e-mail. 
Para empresas: Adotar estratégias de defesa em camadas. Desativar serviços que não são necessários. Se 

algum código malicioso ou alguma outra ameaça explora um ou mais serviços de rede, desabilite ou 

bloqueie o acesso a esses serviços até que seja aplicado um patch. Isole os computadores infectados. Manter 

os patches atualizados (sistema operacional e aplicações). Considerar implementar soluções de acesso e 

conformidade com políticas de rede. 

Implementar políticas efetivas de senhas e controle de dispositivos. Usar softwares de criptografia para 

proteger as informações. Promover treinamento sobre segurança da informação para os funcionários. O site 

Internetsegura.org, responsável pelo movimento internet segura, elenca mais algumas ações para uma 

navegação mais segura: Nunca fornecer senha ou informações pessoais – sob nenhum argumento. 

Atentar para barra de endereços – Verifique se o endereço permanece o mesmo durante a navegação. 

Certificando sempre a existência do cadeado fechado, em endereço iniciados por HTTPS://. Clicando neste 
cadeado as informações referentes ao certificado são relacionadas ao site em questão. Cuidado com 

promoções tentadoras normalmente recebidas via e-mail, maioria das vezes são encaminhadas por 

endereços falsos, e prometem descontos e prêmios instantâneos.  ão navegar e sair “clicando em tudo” - 

controlar sempre a curiosidade e suspeitar de e-mail que oferecem benefícios de formas fáceis ou por 

valores muito baixos.  

Comentários Adicionais 

O autor sugere uma Proposta do Programa de Conscientização que visa orientar e treinar sobre o uso correto 

dos recursos de TI, reconhecimento de ameaças phishing, bem como, receber atualizações regulares da política 

corporativa. 

 

 

Identificador:  [P31] 

Tipo Monografia 

Título: Análise de Métodos de Defesa Contra Engenharia Social em Ambientes 

Corporativos 

Autor (es):             Silva, D.M.S. 

Palavras-chave Engenharia Social – Segurança da Informação – PSU 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2012 

Resumo 

O objetivo desse estudo é analisar as formas de ataque e a ações de segurança contra a engenharia social em 

ambientes corporativos.  

Boas Práticas de Engenharia Social identificadas 

 Conscientização 

 Políticas de Segurança: Ferramentas Tecnológicas, Prevenção para Navegação na Internet, Prevenção para 
e-mail, Prevenção para o lixo, Prevenção para Segurança Física, Prevenção para Acesso as 

Máquinas/Informações e Políticas de Senha 

Descrição das Boas Práticas 

Para a defesa contra engenharia social, o método mais indicado para proteção dos dados é o conhecimento.  

É preciso criar uma política interna para minimizar as chances de ação do hacker.  

Para combater estes ataques, um bom funcionário deve realizar procedimentos que levem a técnicas de 

segurança por meio do uso de recursos tecnológicos. 

Organização 

---- 
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Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Conscientização 

Funcionários com conhecimento avançado de segurança da informação podem utilizar-se de uma técnica 

chamada de engenharia social inversa, que é a defesa em que o alvo reconhece o ataque e usa princípios 

psicológicos de influência para tirar o máximo possível de informações do atacante, preservando, assim, os 
ativos visados da empresa. Educar e treinar é importante conscientizar as pessoas sobre o valor da 

informação que elas dispõem e manipulam, seja ela de uso pessoal ou institucional. Informar os usuários 

sobre como age um engenheiro social.  

Ferramentas Tecnológicas 

Deve-se usar ferramentas como recursos tecnológicos o cuidado que a empresa deve ter é deixar sempre o 

antivírus e o firewall atualizados e ativos, além de sempre fazer “varredura de dados” periódicas, (sugere-se 

pelo menos uma vez a cada três dias). Com essas ações, é possível se defender de alguns ataques mais 

fracos de rootkits e vírus, que infeccionam os dados da CPU, podendo causar danos irreversíveis. Outras 

medidas de segurança devem ser tomadas a fim de atenuar o sucesso do engenheiro social:  Uso do antivírus 

e verificar os dados do sistema a fim de encontrar arquivos infectados. 

A melhor maneira de evitar o Cavalo de Tróia é verificar sempre a autenticidade do remetente, além de 
manter os antivírus, firewalls e o sistema operacional sempre atualizados. Contra o Rootkit, é necessário 

manter e fazer uma varredura de dados no sistema operacional, além de manter o antivírus e o firewall 

sempre atualizados. Caso o rootkit continue na CPU, é preciso fazer uma restauração do sistema.  

Prevenção para Navegação na Internet 

Para que se possa ter uma navegação mais segura: Ao acessar sites de vendas ou que envolvam dados, 

verificar se estes possuem a extensão HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol) com mecanismo de segurança 

SSL (Secure Socket Layer)2 e/ou observar se a página possui a imagem de um cadeado no canto inferior 

direito, indicando sua autenticidade e segurança.   

É extremamente importante verificar a grafia do nome do site que o usuário irá acessar. Diversas pessoas 

são enganadas por páginas e links que pareciam conhecer, mas cujos endereços estavam grafados de forma 

errada, direcionando o usuário a sites maliciosos. Estes, por sua vez, podem armazenar informações 
pessoais da vítima, como dados do cartão de crédito. A troca ou ausência de uma letra, como no endereço 

eletrônico www.peixeurbao.com.br3, pode expor um usuário desatento a um ataque.  

Prevenção para Ataques por e-mail 

A prevenção contra o Phishing, o conhecimento para reconhecer fraudes virtuais e cuidado no acesso dos 

links enviados por e-mail são práticas previdentes. Desconfiar quando receber um e-mail desconhecido. Se 

for conhecido, verificar o assunto e falar pessoalmente ou por via tecnológica se o remetente realmente 

mandou a mensagem. 

Prevenção para o Lixo 

Para combater o Dumpster Diving, deve ser feita a destruição de dados que não sejam mais necessários. 

Entre os procedimentos utilizados para isso, estão a incineração de arquivos, destruição de HDs (Hard 

Drive – Disco Rígido) e a adoção de equipamentos para picotar papel.  

 Prevenção para Segurança Física 
Permitir o acesso a dependências de uma organização apenas às pessoas devidamente autorizadas, bem 

como dispor de funcionários de segurança a fim de monitorar entrada e saída da organização. 

Solicitar um documento de identificação oficial (RG, carteira de motorista, carteira de trabalha, etc..) de 

quem solicita os dados. Requerer a assinatura da pessoa que solicitar informações importantes da empresa. 

Prevenção para Acesso as Máquinas/Informações  

Os mecanismos de controle de acesso têm o objetivo de implementar privilégios mínimos a usuários a fim 

de que estes possam realizar suas atividades. O controle de acesso pode também evitar que usuários sem 

permissão possam criar/remover/alterar contas e instalar software danosos a organização. Ter um tempo 

limite para tentativas de login (entrar) e logoff (sair);  

Perguntar sempre ao superior se as informações, mesmo as mais comuns, devem ser repassadas;  

Inutilizar materiais que contenham informações sigilosas da empresa (não basta descartá-los).  
Políticas de Senha 

Não utilizar nome ou sobrenome na senha. Em vez disto, misturar letras, caracteres especiais e números.  

Comentários Adicionais 

O autor aborda três critérios de segurança: o Teste da Conformidade, Método Mosler e Método William T. Fine 

e propõe ainda uma síntese desses métodos, a partir de uma fórmula denominada de Ponderação de Segurança 
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Unificada (PSU). A avaliação dos três métodos de forma que os resultados individuais sejam ponderados, 

fazendo com que o resultado de cada método influencie o resultado final do nível de segurança de uma 

empresa. 

 

 

Identificador:  [P32] 

Tipo Artigo 

Título: Engenharia Social: O Elo mais Frágil da Segurança nas Empresas 

Autor (es):             Silva, C. S.; Rosa, A. C. M.; Chaim, D. F.; Carvalho, R. J.; Chimendes, V. C. G. 

Palavras-chave Engenharia Social, Pessoas, Segurança, Sistema, Tecnologia. 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2012 

Resumo 

O trabalho objetiva questionar se as pessoas que manipulam sistemas possuem atributos para utiliza-lo da 

melhor forma como também, informar a todos os interessados que a segurança vai além dos equipamentos e 
que a capacidade humana de persuadir o próximo para conseguir o se quer pode trazer grandes danos.  

Boas Práticas de Engenharia Social identificadas 

 Políticas de Segurança: Prevenção para Ataques por telefone, Prevenção para o Acesso as 

Máquinas/Informações, Prevenção para Redes Sociais, Prevenção para e-mail, Prevenção para o lixo e 

Postura questionadora 

Descrição das Boas Práticas 

Adotar política de segurança rigorosa, treinamento especializado e bem planejado é essencial para a 

minimização dos riscos que correm diante das ações de uma pessoa ou empresa rival que possam comprometer 

informações da empresa. Praticas para ataques por telefone, controles de comportamento, redes sociais, e-mail, 

lixo e postura questionadora são meios que também podem ajudar a combater a prática de Esoc. 

Organização 

Instituições particulares e privadas  

Metodologia de Uso 

---- 

Testado/Validado 

---- 

Plano de Ação 

Prevenção para Ataques por telefone 

Para prática de ataques de ligações telefônicas realizadas por detentos que informam ter sequestrado uma 

pessoa e pedem depósito em dinheiro em troca da liberdade da suposta vítima. Aconselha-se como 

prevenção ter calma e procurar saber onde o parente que está “sequestrado” se encontra. 
Prevenção para o Acesso as Máquinas/Informações 

Utilizar comunicação internamente com funcionários ajuda a verificar pela conversa e analisar se realmente 

aquele funcionário trabalha ou não na empresa, adotar também código interno para a transferência de dados, 

é importante para que só ocorra a transferência de qualquer tipo de informação mediante senha e 

contrasenha, se a pessoa do outro lado da linha ou pessoalmente conhecer o código de autorização de dados 

a conversa acontece. 

Prevenção para Redes Sociais 

Ao criar perfis em sites de relacionamento é preciso ter cautela com os dados fornecidos. Não é 

aconselhável colocar telefones, endereço, empresa na qual trabalha e qualquer tipo de informação pessoal 

em seu perfil. 

Prevenção para Ataque por e-mail  

No caso de phishing uma forma de se proteger deste tipo de ataque é nunca fazer atualizações via internet 
solicitadas por bancos, pois, bancos nunca solicitam este tipo de serviço online, e ao fazer algum tipo de 

transação online, deve-se programar o serviço de envio ao seu celular onde uma mensagem de hora dia e o 

valor da transação é enviada ao celular sempre que feita, sendo assim, ao receber algo que não foi feito 

comunica-se imediatamente o banco responsável. 

Prevenção para o Lixo  

O engenheiro social pega no lixo os recibos de compras alheias que contém nomes documentos e endereços que 

pessoas acabam jogando no lixo de casa (na rua) ou até mesmo dos escritórios de empresas. Alguns papéis 

impressos errados que vão para o lixo muitas vezes são usados como rascunhos e podem fornecer informações 

relevantes. A melhor maneira de se prevenir é nunca usar folhas impressas erradas e também não jogar nenhum 

tipo de comprovante, recibo ou extrato de conta bancaria no lixo ou na rua. É mais seguro queimar ou picotar 

esse tipo de dado do que deixar exposto para muitas pessoas. 
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Postura questionadora  

Em relação a melhor postura de combate ao engenheiro social mal-intencionado o funcionário deveria ser tão 

questionador como uma criança, demonstrando interesse nos mínimos detalhes, ouvindo mais, estando 

fortemente atento a tudo a sua volta, e principalmente fazendo o uso dos poderosos “porquês”, com certeza as 

empresas transformariam os frágeis cadeados em legítimos dispositivos dificultantes da segurança da 
informação. 

Comentários Adicionais 

Foi aplicado um questionário qualitativo, objetivando a análise de caso e respectivos riscos decorrentes de 

ataques de engenheiros sociais O foco da pesquisa foi nos profissionais das áreas de TI – Tecnologia da 

Informação e Educação de cada instituição visando o conhecimento de cada um sobre o assunto e se realmente 

existia preocupação com o tipo de segurança contra os ataques. Concluiu-se que as empresas ainda focam um 

lado totalmente oposto do que deveriam em relação a proteção e preservação das informações, utilizam 

sistemas atualizados e robustos que geram grandes investimentos nas empresas em contraste com a falta de 

capacidade humana para opera-los, principal foco de muitos engenheiros sociais. Pode-se perceber que algumas 

pessoas não conheciam o que é a engenharia social e que não é oferecido nenhum treinamento específico para 

esse tipo de ataque. 

 

 
 

Identificador:  [P33] 

Tipo Monografia 

Título: Segurança Da Informação Vs. Engenharia Social Como Se Proteger Para Não Ser 

Mais Uma Vítima 

Autor (es):             Alves, C. B. 

Palavras-Chaves Engenharia Social, Segurança da Informação, Conscientização 

Fonte da Publicação:  Google Acadêmico Ano: 2010 

Resumo 

O presente artigo tem por objetivo principal abordar a engenharia social no que se refere aos seus métodos, 

técnicas e meios utilizados pelo engenheiro social para enganar sua vítima e comprometer assim a segurança da 

informação, de maneira que o leitor possa reconhecer esse tipo de abordagem para assim não ser mais uma 

vítima dessa prática tão comum nos dias de hoje.  

Boas Práticas de Engenharia Social Identificadas 

 Conscientização 

 Treinamentos 

 Políticas de segurança: Plano de Resposta a Incidentes, Medidas de proteção, Elaboração de senhas fortes 

Descrição das Boas Práticas 

Os funcionários precisam ser treinamos e educados de maneira que possam ter consciência das informações que 

precisam ser protegidas e como protegê-las para que assim possam identificar facilmente um ataque de 

engenharia social. Esses programas de treinamento e conscientização devem ser realizados constantemente, 

pois com o passar do tempo o preparo das pessoas diminui além de novas ameaças e técnicas usadas pelos 
engenheiros sociais surgirem constantemente, o que faz com que seja necessário reforçar e atualizar os 

princípios da segurança da informação na mente dos colaboradores. 

Um plano de resposta a incidentes deve ser preparado pelas empresas para reconhecer, analisar e responder aos 

incidentes de segurança o mais rápido possível, pois isso é fator fundamental para amenizar os estragos ou 

diminuir custos com reparos. 

As políticas estão entre as mais significativas no que diz respeito a evitar e detectar os ataques da engenharia 

social. A Política de segurança da informação pode ser definida como uma série de instruções bem claras a fim 

de fornecer orientação para preservar as informações. 

O Plano de treinamento e Conscientização têm objetivo principal, influenciar os funcionários a mudarem seus 

hábitos e motivá-los a participarem do treinamento, para assim conscientizá-los que eles são parte da segurança 

da informação na empresa e que ela poderá sofrer um ataque a qualquer momento.  

O Plano de resposta a incidentes nas empresas deve estar preparadas para reconhecer, analisar e responder aos 
incidentes de segurança o mais rápido possível, pois isso é fator fundamental para amenizar os estragos ou 

diminuir custos com reparos. Experiências anteriores com outros incidentes sejam usadas para prevenir 

ocorrências semelhantes no futuro ou até mesmo para aprimorar a segurança atual. Ele possui os procedimentos 

e medidas a serem tomadas para remediar, corrigir ou contornar os incidentes. 

Organização 

---- 
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Metodologia de Uso 

---- 

Teste/Validação 

---- 

Plano de Ação 

Conscientização 

A conscientização pode ser realiza por meio de demonstração das técnicas de engenharia social através da 

dramatização, reportagens ou através de vídeos educativos sobre o assunto, que exibam casos reais de 

maneira que seja ao mesmo tempo algo educativo e divertido.  
Algo muito interessante que também pode ser colocado em prática é a recompensa para os funcionários que 

seguem as boas práticas de segurança da empresa de maneira correta. Pois sabemos que o incentivo é 

sempre algo muito motivador.  

Também é interessante divulgar amplamente por toda empresa através de circulares internas, boletins 

periódicos on-line ou pela própria Intranet, os casos frustrados de quebra de segurança onde um funcionário 

atuou de maneira correta evitando algum sinistro. Recursos como Intranet ou correio eletrônico podem ser 

tão úteis para a divulgação, por exemplo, de lembretes de segurança como mudança de senhas, pois o 

grande risco é quando os funcionários relaxam na questão da segurança. 

Para os riscos inerentes aos fatores humanos, podem-se destacar como exemplo os seguintes controles: 

Seminários de sensibilização; Cursos de capacitação; Campanhas de divulgação da política de segurança; 

Crachás de identificação; Procedimentos específicos para demissão e admissão de funcionários; Termo de 
responsabilidade; Termo de confidencialidade; Softwares de auditoria de acessos; Softwares de 

monitoramento e filtragem de conteúdo; 

O processo de conscientização sobre segurança da informação não pode deixar de lado os seguintes tópicos: 

• Descrever a forma com que engenheiros sociais utilizam suas aptidões para manipular e ludibriar. 

Táticas empregadas pelos engenheiros sociais para cumprirem suas metas. Como identificar a ação de 

um engenheiro social. Como agir ao desconfiar de alguma solicitação suspeita.  quem reportar as 

tentativas de ataque fracassadas ou que tiveram êxito.  

• Questionar solicitações, independentemente do cargo ou importância que o solicitante julga ter. Não 

confiar em pessoas que fazem solicitações de informações, sem antes examinar perfeitamente sua real 

identidade. Como proceder para proteger informações sigilosas. Como encontrar as políticas e 

procedimentos de segurança da informação e sua importância na proteção das informações. Sintetizar 
e explicar o sentido de cada política de segurança como, por exemplo, a questão da criação de senhas 

difíceis de serem descobertas.  

• A obrigação do cumprimento das políticas de segurança e as consequências para o empregado e para a 

organização caso haja algum descumprimento. Como divulgar material ou informação restrita. 

Melhores práticas de uso do correio eletrônico de maneira a não se tornar vítima da engenharia social, 

vírus e armadilhas em geral. Questões físicas da segurança como, por exemplo, a utilização de crachás 

e o questionamento para com aqueles que estão nas dependências da organização sem utilizá-lo. 

•  Eliminação de documentos que contenham informações confidenciais independentemente se sua 

natureza é física ou eletrônica. Deixar bem claro que testes serão feitos periodicamente dentro da 

organização para verificar quais funcionários estão procedendo corretamente e quais não estão. 

Fornecer material informativo como, por exemplo, lembretes através do meio de comunicação que 

julgar conveniente. Parabenizar publicamente o(s) funcionário(s) destaque(s) na segurança da 
informação.  

• Testes de intrusão e vulnerabilidades usando a engenharia social podem ser feitos periodicamente com 

o objetivo de encontrar falhas ou descobrir o descumprimento das políticas de segurança e até mesmo 

pontos fracos no próprio treinamento dos funcionários.  

• E ficar atento com relação a qualquer tipo de abordagem, independente do meio utilizado, como por 

exemplo, e-mails, telefone e etc. Não fornecer informações confidenciais como, por exemplo, senhas.  

Plano de resposta a Incidentes 

As seguintes medidas não podem ser deixadas de lado em um Plano de Resposta a Incidentes: 

• Identificar a autoria dos ataques, assim como sua seriedade, estragos causados e responsáveis pelo 

incidente. Divulgar o mais rápido possível o acontecimento ocorrido para que o mesmo incidente não 

ocorra em outras áreas da empresa. Tomar as medidas necessárias para restaurar aquilo que foi afetado 
como, por exemplo, mudar senhas, trocar funcionários, aumentar o nível de controle. Contatar os 

órgãos de segurança para que o fato seja registrado, assim como tentar entrar em contado com os 

responsáveis pelos ataques. 

Prevenção para Ataques por telefone 

• Os atendentes devem solicitar sempre um código de acesso, para só então prestarem o suporte 
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solicitado; Todos os visitantes devem ser acompanhados por um funcionário da empresa; Fechar e 

monitorar a sala de correspondência; Controlar chamadas para o exterior e para longas distâncias, e 

recusar pedidos de transferências suspeitas; Criar senhas fortes e fazer uso consciente da mesma, 

alterando-a periodicamente. Mencionar senha por telefone, pois antes de disponibilizar qualquer tipo 

de informação, deve-se saber com quem se fala e de onde fala, além de conferir através de aparelhos 
identificadores de chamada se o telefone de origem da ligação está realmente batendo com o 

mencionado. É importante conferir o motivo pelo qual solicitaram determinada informação. 

Prevenção para Acesso a Máquinas/Informações 

Manter sala dos servidores sempre trancada, e o inventário de equipamentos atualizado; Manter os 

documentos confidenciais fora do alcance de pessoas não autorizadas, de preferência em envelopes 

fechados. 

• Deixar expostos arquivos de backup, não guardando em lugar seguro e confiável, além de demonstrar 

explicitamente que é um backup. Nome de usuário e senhas expostas para qualquer um que passar ver 

e ter acesso. Disquetes, Pen-drives, CDs, documentos, material particular como bolsas, carteiras em 

cima da mesa ou expostos, com grande facilidade de alguém se apoderar ou ter acesso, principalmente 

se as portas ou janelas ficam sempre abetas. Programas, documentos digitais gravados em disquete ou 

CDs, não sendo devidamente guardados em lugares seguros onde somente aqueles que podem ter 
realmente acesso seriam portadores da informação; 

•  Computador ligado exibindo informações confidenciais como senha, login de usuário, códigos fontes; 

Acessos a sites indevidos, não confiáveis, ou fora das políticas de trabalho da empresa; Computador 

ligado e, sobretudo, logado com a senha e nome de algum usuário esquecidinho, deixando o uso da 

máquina disponível para alguém não autorizado. Sistema de alarme desativado, desligado ou 

inoperante, em caso de alguma urgência ou emergência; Jogo via internet ou mesmo por disquetes, 

Pen-drives ou CD-ROM são passíveis de conter armadilhas, como ativação de worms, cavalos de 

troia, vírus e dentre outros perigos que se escondem por trás dos envolventes jogos, ou diversões 

oferecidas;  

• Não deixar Softwares em lugar não seguro; bem como livros, apostilas etc., que contenham 

informações que sirvam como um facilitador em trazer palavras de cunho técnico de modo a 
disponibilizar id, senhas, sejam elas default ou não; Enfeites, como vasos, quadros, dentre outros, 

servindo como mera distração, fugindo do habitual e tradicional layout de arranjo do ambiente de 

trabalho, podendo ser alvo de suspeita, pois atrás desses “enfeites” podem estar guardados, escondidos 

ou implantados sistemas de escuta, gravadores, dentre outros pequenos sistemas que podem colher 

informações ditas ou vivenciadas naquele ambiente. 

Prevenção para manter os computadores seguros. Abaixo, mais algumas dicas para manter seu computador 

seguro ao acessar a Internet. 

• Instalar um bom programa de antivírus e, pelo menos uma vez por semana, fazer uma verificação 

completa do computador; Usar sempre cópia original do programa de antivírus, pois as cópias 

“piratas” geralmente já estão infectadas e não funcionam corretamente; Configurar o antivírus para 

procurar por atualizações diariamente; Usar o  antivírus para verificar todo arquivo baixado antes de 
abri-lo ou executá-lo pela primeira vez; Utilizar cópias originais do Windows são mais seguras e são 

atualizadas periodicamente pela Microsoft;   

• Manter o sistema operacional do computador e programas sempre atualizados para protegê-los 

contra as falhas de segurança, que são descobertas todos os dias;  Somente instale programas de fontes 

confiáveis. Evite os serviços de compartilhamento (por exemplo: Kazaa, Bittorrent, Limeware, Emule, 

etc.). Eles são uma das principais fontes de disseminação de programas nocivos;  

• Não abra e-mails e arquivos enviados por desconhecidos; Não abra programas ou fotos que dizem 

oferecer prêmios;  Cuidado com os e-mails falsos de bancos, lojas e cartões de crédito;  Jamais abra 

arquivos que terminem com PIF, SCR, BAT, VBS e, principalmente, os terminados com EXE e COM; 

Se desconfiar de um e-mail recebido, mesmo quando enviado por pessoa conhecida, ter cuidado, pois 

pode ser um e-mail falso;  Verificar o endereço que está aparecendo no navegador se é realmente o 

que deseja acessar; Não confiar em tudo o que vê ou lê;  
• Não autorizar instalação de software de desconhecidos ou de sites estranhos; Antes de clicar em um 

link, veja na barra de status do navegador se o endereço de destino do link está de acordo com a 

descrição do mesmo; Sempre desconfiar de ofertas e sorteios dos quais não tenha prévio 

conhecimento.  Ao realizar compras pela Internet procurar por sites reconhecidamente seguros; Se 

utilizar o cartão de crédito ou tiver que fornecer dados bancários, verificar se a página acessada utiliza 

tecnologia de criptografia, ou seja, o endereço da página acessada deve começar com “https” e deve 

aparecer o ícone de um cadeado na barra de status (parte inferior) ou à direita da caixa do endereço, 

dependendo do navegador. 

•  Uma observação importante a ser feita, é que Crackers colocam imagens de cadeados para fazer 
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com que os usuários pensem que o site é seguro, mas na realidade não é. Se desconfiar de um site de 

compra, deixar lado e comprar em outro lugar. Ao preencher qualquer cadastro seja ele virtual ou não, 

só forneça informações de extrema necessidade. Não acredite em todos os e-mails sobre vírus, 

principalmente aqueles de origem duvidosa que trazem anexo arquivo para ser executado, prometendo 

solucionar o problema; Jamais acredite em pedidos de pagamento, correção de senhas ou solicitação 
de qualquer dado pessoal por e-mail. Comunicar por telefone com a instituição que supostamente 

enviou o e-mail e confira o assunto.  

• Nunca realizar operações bancárias ou transações pela internet que possuam informações pessoais de 

lugares públicos como, por exemplo, LAN-Houses, pois computadores públicos muitas vezes contêm 

códigos maliciosos, instalados por pessoas mal-intencionadas, capazes, por exemplo, de registrar tudo 

o que você digitar no teclado, facilitando a quebra de sigilo dos seus dados confidenciais.  Os 

mecanismos de busca são perigosos em grande parte porque usuários são descuidados.  

Prevenção para Segurança Física 

• Verificar a identidade da pessoa para ter certeza se ela é realmente quem diz ser.  Certificar se a pessoa 

realmente possui autorização. Ficar sempre atento ao ser abordado por alguém, principalmente se você 

não conhece a pessoa. Independente se a abordagem foi feita através do telefone, carta ou e-mail, não 

forneça informações sensíveis, pessoais ou até mesmo da organização onde trabalha.  
• Treinar os funcionários da segurança para não permitirem o acesso de pessoas sem o devido crachá de 

identificação e mesmo assim fazer uma verificação visual; 

• Permitir que visitantes tenham acesso à área interna na empresa, obtendo contato com as informações 

confidenciais; Permitir entrega de informações sem o devido conhecimento real de quem as está 

levando; Entrada de pessoas não autorizadas ou principalmente sem identificação, com portas abertas 

e expostas à entrada de qualquer um; Recebimento de informações digitais (disquete, CD etc.) sem o 

prévio conhecimento da procedência (de onde realmente vem e de quem vem e do que se trata), sem 

fazer primeiramente uma inspeção do material recebido em algum lugar ou equipamento que não 

comprometa a empresa ou organização; 

Prevenção para Ataques por e-mail 

Não clicar em links antes de verificar a autenticidade da solicitação. Várias são as vítimas de e-mails falsos. 
Para não ser mais uma vítima dessa armadilha, entre em contato com a fonte da solicitação seja ela uma 

pessoa, empresa, órgão público e etc. Nos casos de mensagens que tentam induzir a clicar em links contidos 

no e-mail ou em alguma página da Internet, a melhor coisa a fazer é entrar em contato com o remetente do 

e-mail ou com a instituição se for o caso, para certificar-se a respeito do assunto.  

Prevenção para o Lixo  

Guardar o lixo da empresa em lugar seguro, triturar todo tipo de documento, e destruir todo o tipo de mídia 

magnética fora de uso.Descarte incorreto de material que se acha inútil, como por exemplo, não triturar 

documentos antes de jogá-los fora e de preferência em diversas lixeiras ou o descarte de disquetes, CDs e 

outros, sem eliminar definitivamente as informações contidas neles; Deixar gavetas abertas, de fácil acesso 

a documentos. 

Prevenção para navegação na Internet 
A melhor coisa a fazer enquanto estiver navegando na Web é ser cauteloso e manter o antivírus e detectores 

de pragas virtuais em geral sempre atualizados. Escolher senhas fortes e não compartilhar com outras 

pessoas.  

Política de senha 

Outra medida é elaborar senhas fortes, os seguintes critérios podem ajudar sua senha a se tornar forte: 

• Escolha senhas longas, pois para cada caractere adicionado, maior será a proteção. A quantidade 

mínima de caracteres recomendável é oito para uma senha segura. O ideal seria no mínimo quatorze 

caracteres. Uma frase secreta é fácil de lembrar e por ser mais longa, será mais seguro ainda. A 

combinação de letras, números e símbolos ajudam bastante a aumentar a força da senha. Quanto maior 

a variedade de caracteres, mais poderosa será a senha. Quanto menor a variedade de caracteres maior 

deverá ser a senha. Uma senha que possui quinze caracteres composta somente por letras e números 

aleatórios é cerca de 33.000 vezes mais forte do que uma senha de oito caracteres que é composta por 
elementos de todo o teclado. É lógico que uma senha ideal possui vários tipos de caracteres diferentes 

e ao mesmo tempo é longa. Use a tecla "Shift", pois sua senha será muito mais forte se você combinar 

os símbolos gerados através dessa tecla. Use frases ou palavras que você lembre com facilidade, mas 

que ao mesmo tempo seja difícil de alguém adivinhar. 

Alguns passos para criar sua senha forte: 

1. Escolha uma frase fácil de lembrar como por exemplo. "Meu filho Carlos tem três anos” ou então 

utilize a primeira letra de cada palavra que ficaria assim “mfctta”. 2. Uma ótima opção se o sistema 

aceitar é a utilização de espaços entre as palavras ou caracteres. 3. Lembre-se de que quanto maior e 

mais complexas as combinações forem, mais forte será a senha, então ao invés de usar “mfctta” como 
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no primeiro exemplo, pode-se usar “Mfc tA”, “Meu FilhO CarLos tem 3 a os” ou “MeuFilhO KrlOs 

t&m 3 @no$.”. Essa é a oportunidade de usar a imaginação.  este sua senha em um verificador de 

senhas. Este é um recurso que ajuda a medir a força da sua senha.  

Estratégias para evitar senhas fracas 

• Evite escolher sequencias repetidas como, por exemplo: “ 23456”, “3333333”, “abcdefg” ou letras 
próximas no teclado. Evite também substituições semelhantes como, '1' no lugar de 'i' ou '@' no lugar 

de 'a', como em "M1cr0$0ft" ou "Senh@", lembrando que essas substituições podem sim se tornar 

fortes mais somente quando combinadas com vários outros caracteres. Não use nome de login, data de 

aniversário, parte do nome, número de documentos, informações de familiares, pois informações 

pessoais e de familiares são as primeiras a serem testadas pelos invasores.  
• Também não use palavras encontradas em dicionários, pois existem softwares sofisticadíssimos que 

utilizam essa técnica, e inclusive palavras de trás para frente, erros comuns de digitação, substituições 
e até mesmo aquelas palavras que um adulto consciente jamais falaria perto das crianças. Use uma 

senha diferente para cada site ou sistema. Pois se você utiliza a mesma senha para tudo e alguém 

descobrir, todas as outras também serão descobertas e a catástrofe será bem maior. 
Desenvolver na empresa uma política de mudança frequente de senhas e treinar os demais 

funcionários para nunca passarem senhas ou outras informações confidenciais por telefone; Não 

digitar senhas na presença de pessoas estranhas, a não ser que consiga fazer isso rapidamente. 

Comentários Adicionais 

---- 
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APÊNDICE B – Dados da Pesquisa de Opinião 

 Respostas da Pesquisa de Opinião: 

 

Ord. 2. Sexo 3.  Idade 
4. Nível de 

escolaridade 

5. 

Estudante 

de TI 

6. Ouviu falar 

de ESoc 

7. Nível de 

consciência 

1 Feminino Até 20 anos Doutorado Sim Sim 
Totalmente 

consciente 

2 Feminino De 21 a 30 anos Ensino Superior Sim Sim Pouco consciente 

3 Masculino De 31 a 40 anos Mestrado Não Sim Muito consciente 

4 Masculino De 31 a 40 anos Doutorado Sim Sim 
Totalmente 

consciente 

5 Masculino De 21 a 30 anos Ensino Médio Sim Sim Já ouvi falar 

6 Masculino De 21 a 30 anos Ensino Médio Sim Sim Muito consciente 

7 Feminino De 21 a 30 anos Ensino Superior Sim Sim Muito consciente 

8 Feminino De 21 a 30 anos Mestrado Não Sim Muito consciente 

9 Feminino De 21 a 30 anos Ensino Superior Sim Sim 
Totalmente 

consciente 

10 Feminino De 21 a30 anos Ensino Médio Não Não Nunca ouvi falar 

11 Feminino De 21 a 30 anos Ensino Superior Sim Sim Muito consciente 

12 Feminino Até 20 anos Ensino Médio Sim Não Nunca ouvi falar 

13 Masculino De 21 a 30 anos Ensino Superior Sim Sim Pouco consciente 

14 Feminino De 21 a 30 anos Ensino Superior Sim Sim Muito consciente 

15 Masculino Até 20 anos Técnico Sim Sim Muito consciente 

16 Masculino De 21 a 30 anos Ensino Superior Sim Sim Muito consciente 

17 Masculino De 21 a 30 anos Ensino Superior Sim Sim Muito consciente 

18 Masculino De 21 a 30 anos Ensino Superior Sim Sim 
Totalmente 

consciente 

19 Masculino De 21 a 30 anos Ensino Superior Sim Sim Muito consciente 

20 Feminino De 41 a 50 anos Doutorado Não Não Pouco consciente 

21 Masculino De 21 a 30 anos Ensino Médio Sim Sim Pouco consciente 

22 Masculino Até 20 anos 
Ensino 

Fundamental 
Não Sim Pouco consciente 

23 Masculino De 41 a 50 anos Doutorado Não Não Nunca ouvi falar 

24 Masculino De 31 a 40 anos Mestrado Sim Sim 
Totalmente 

consciente 

25 Feminino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Não Nunca ouvi falar 

26 Feminino De 31 a 40 anos Ensino Médio Não Sim Pouco consciente 

27 Feminino De 41 a 50 anos Especialização Não Não Nunca ouvi falar 

28 Masculino De 31 a 40 anos Especialização Sim Sim 
Totalmente 

consciente 

29 Feminino 
Acima de 50 

anos 
Ensino Superior Não Não Nunca ouvi falar 

30 Masculino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Sim Muito consciente 

31 Feminino De 31 a 40 anos Ensino Médio Não Não Nunca ouvi falar 

32 Masculino 
Acima de 50 

anos 
Doutorado Não Sim Pouco consciente 

33 Masculino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Sim 
Totalmente 

consciente 

34 Masculino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Sim 
Totalmente 

consciente 

35 Masculino Até 20 anos Ensino Médio Não Não Pouco consciente 

36 Masculino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Sim Muito consciente 
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37 Feminino De 31 a 40 anos Mestrado Não Não Nunca ouvi falar 

38 Masculino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Sim Muito consciente 

39 Feminino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Sim Muito consciente 

40 Feminino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Sim Pouco consciente 

41 Feminino De 41 a 50 anos Especialização Não Não Nunca ouvi falar 

42 Masculino Até 20 anos Ensino Superior Não Sim 
Totalmente 

consciente 

43 Feminino Até 20 anos Ensino Superior Sim Sim Pouco consciente 

44 Feminino De 41 a 50 anos Ensino Superior Não Não Nunca ouvi falar 

45 Feminino De 41 a 50 anos Mestrado Sim Sim Pouco consciente 

46 Feminino De 31 a 40 anos Ensino Superior Não Não Nunca ouvi falar 

47 Feminino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Sim 
Totalmente 

consciente 

48 Feminino De 21 a  30 anos Ensino Superior Não 
Não sei 

responder 
Nunca ouvi falar 

49 Masculino 
Acima de 50 

anos 
Ensino Superior Não Não Nunca ouvi falar 

50 Feminino De 21 a  30 anos Ensino Médio Não Sim Pouco consciente 

51 Feminino De 41 a 50 anos Ensino Superior Sim Não Pouco consciente 

52 Masculino De 31 a 40 anos Doutorado Não Não Nunca ouvi falar 

53 Feminino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Sim Já ouvi falar 

54 Feminino Até 20 anos Ensino Superior Não Sim Pouco consciente 

55 Feminino De 21 a  30 anos Ensino Médio Não Não Nunca ouvi falar 

56 Feminino De 31 a 40 anos Ensino Médio Não Sim Nunca ouvi falar 

57 Feminino De 21 a  30 anos Ensino Médio Não Sim Muito consciente 

58 Feminino De 21 a  30 anos Técnico Não Não Pouco consciente 

59 Feminino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Sim Pouco consciente 

60 Masculino De 41 a 50 anos Ensino Médio Não Não Nunca ouvi falar 

61 Feminino De 31 a 40 anos Ensino Médio Sim Sim Pouco consciente 

62 Feminino De 41 a 50 anos Ensino Superior Não Sim Já ouvi falar 

63 Feminino De 41 a 50 anos Especialização Não Sim Já ouvi falar 

64 Feminino De 21 a  30 anos Ensino Superior Não 
Não sei 

responder 
Pouco consciente 

65 Masculino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Não Nunca ouvi falar 

66 Masculino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Sim Pouco consciente 

67 Masculino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Sim Pouco consciente 

68 Feminino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Sim Muito consciente 

69 Feminino De 31 a 40 anos Especialização Não Não Nunca ouvi falar 

70 Masculino De 21 a  30 anos Ensino Superior Não Sim Nunca ouvi falar 

71 Masculino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Sim Muito consciente 

72 Feminino De 21 a  30 anos Ensino Superior Não Não Nunca ouvi falar 

73 Feminino De 41 a 50 anos Especialização Não Não Nunca ouvi falar 

74 Feminino De 21 a  30 anos Ensino Médio Sim Sim Pouco consciente 

75 Feminino De 21 a  30 anos Ensino Superior Não Não Pouco consciente 

76 Masculino De 41 a 50 anos Ensino Médio Sim Sim 
Totalmente 
consciente 

77 Feminino De 31 a 40 anos Especialização Não Sim Muito consciente 

78 Masculino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Sim Já ouvi falar 

79 Feminino De 31 a 40 anos Ensino Superior Não Não Nunca ouvi falar 

80 Feminino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Sim Muito consciente 

81 Feminino De 21 a  30 anos Ensino Médio Não Sim Muito consciente 

82 Feminino De 31 a 40 anos Ensino Superior Não Sim Muito consciente 

83 Feminino De 31 a 40 anos Especialização Sim Sim Muito consciente 
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84 Masculino Até 20 anos Ensino Médio Não Sim 
Totalmente 

consciente 

85 Feminino De 31 a 40 anos Especialização Não Sim Pouco consciente 

86 Masculino Até 20 anos Ensino Médio Não Sim Muito consciente 

87 Masculino De 31 a 40 anos Ensino Superior Não Sim Pouco consciente 

88 Masculino De 41 a 50 anos Ensino Superior Não Sim Muito consciente 

89 Masculino Até 20 anos Ensino Médio Não Sim Já ouvi falar 

90 Masculino De 21 a  30 anos Ensino Superior Sim Sim Muito consciente 

91 Masculino De 21 a  30 anos 
Ensino 

Fundamental 
Não 

Não sei 

responder 
Pouco consciente 

92 Feminino Até 20 anos Ensino Médio Não Sim Nunca ouvi falar 

93 Feminino De 31 a 40 anos Ensino Superior Não Não Nunca ouvi falar 

 

 

 

Questão 

8. (a) Engenharia Social é uma técnica utilizada para se obter informação a partir de uma relação de 

confiança. 

8. (b) A Engenharia Social se refere a um conjunto de práticas utilizadas para obter acesso a 

informações importantes ou sigilosas em organizações ou sistemas, através da persuasão e se 

aproveitando da ingenuidade ou confiança das pessoas 

8. (c) O Phishing (E-mails Falsos), Internet/Redes Sociais, Contatos Telefônicos são meios 

utilizados para realizar ataques de engenharia social. 

8. d) São técnicas de Engenharia Social: Vasculhar o lixo, Personificação e impostura, E-mails 

falsos. 
8. (e) Abordagem pessoal utilizando persuasão com a vítima é uma maneira para obter informações 

por um Engenheiro Social. 

9. Pessoas que já vivenciaram situações onde foram solicitadas informações confidenciais, dados 

importantes ou sigilosas. 

10. Conhecimento das técnicas preventivas para evitar ataques as informações confidenciais e 

pessoais 

# 8. (a) 8. (b) 8. (c) 8. (d) 8. (e) 9. 10. 

1 1 1 1 1 1 5 5 

2 4 1 1 1 3 5 3 

3 1 1 1 2 2 5 5 

4 1 1 1 1 1 5 5 

5 1 1 3 4 4 5 6 

6 1 1 1 1 1 5 6 

7 1 1 1 1 1 5 6 

8 1 1 1 1 1 5 5 

9 1 1 2 2 1 5 5 

10 3 4 2 1 4 5 5 

11 1 1 1 1 1 5 5 

12 3 3 3 3 3 5 6 

13 4 1 4 1 1 5 6 

14 4 1 2 1 3 5 5 

15 1 1 1 1 1 3 6 

16 1 1 1 1 4 5 5 

17 1 1 2 1 1 6 5 

18 1 1 1 1 1 5 5 

19 1 1 1 2 1 6 5 

20 3 3 3 3 3 5 6 

21 3 1 1 1 1 5 6 

22 3 2 1 3 3 5 6 

23 3 1 1 1 3 5 5 

24 3 1 1 1 2 5 5 

25 3 3 3 3 3 6 6 

26 4 4 3 2 1 5 6 
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27 1 3 3 3 3 5 6 

28 1 1 1 1 1 5 5 

29 1 2 1 1 2 5 6 

30 2 1 2 1 1 5 3 

31 1 1 2 2 2 5 5 

32 2 2 1 2 1 5 6 

33 1 1 1 1 1 5 5 

34 1 1 1 1 1 5 6 

35 3 1 1 2 1 5 5 

36 1 1 1 1 1 5 5 

37 3 3 3 3 3 5 6 

38 1 1 1 1 2 5 6 

39 1 1 1 1 1 5 3 

40 1 1 1 2 1 5 5 

41 1 2 2 2 2 6 6 

42 1 1 1 1 1 5 5 

43 2 1 3 1 1 5 6 

43 2 1 1 1 2 5 6 

44 1 4 4 3 1 5 6 

45 3 3 3 3 3 5 6 

46 4 1 1 1 1 6 5 

47 3 1 3 1 1 5 5 

48 1 1 1 1 1 5 5 

49 3 2 1 1 1 5 6 

50 1 2 1 2 2 5 5 

51 3 3 1 3 4 5 5 

52 4 2 1 4 2 5 5 

53 1 1 1 1 1 5 5 

54 3 3 3 3 3 6 6 

55 2 2 2 2 2 5 5 

56 1 2 1 2 2 5 5 

57 1 1 1 1 1 5 3 

58 1 2 1 1 1 5 6 

59 3 3 3 3 3 6 6 

60 1 1 1 2 1 6 5 

61 1 1 2 2 2 6 6 

62 4 2 2 2 2 5 5 

63 3 3 3 3 3 5 6 

64 3 3 3 3 3 5 3 

65 1 1 1 1 1 6 5 

66 2 1 1 1 4 5 6 

67 2 1 1 1 1 5 5 

68 3 2 3 3 1 5 5 

69 3 1 3 3 1 6 3 

70 1 1 1 1 1 5 5 

71 3 3 3 3 3 6 6 

72 4 2 3 3 3 5 5 

73 1 2 1 4 1 5 6 

74 3 3 4 3 3 5 6 

75 1 1 1 4 1 5 6 

76 4 1 1 1 1 5 3 

77 1 1 1 1 1 5 6 

78 1 1 1 1 1 5 5 

79 1 1 1 3 1 5 5 

80 2 1 3 3 2 6 6 

81 2 1 1 1 4 6 5 

82 1 3 1 3 1 6 5 
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83 1 1 1 2 2 5 5 

84 3 1 1 3 3 5 5 

85 1 1 1 1 1 6 6 

86 1 2 2 2 2 5 5 

87 1 1 1 1 3 5 5 

88 1 1 4 1 1 5 5 

89 2 2 3 1 1 6 5 

90 3 4 2 4 1 3 6 

91 1 1 1 2 1 5 6 

92 1 2 1 1 1 5 3 

   Legenda: (#) Respondente, (1) Concordo, (2) Não concordo, (3) Não sei responder, (4) Estou em dúvida,                 

(5)  Sim, (6) Não.  

 

 

 

11. Técnicas Conhecidas 

Pessoas que não são de TI Pessoas de TI 

Usar antivírus  

Trocar senhas periodicamente  

Utilizar senhas complexas, fazer logout de 

computadores públicos 
Não usar senhas de fácil dedução 

Não fornecer dados em sites, ou por telefone, 

ou e-mail a sites ou pessoas não conhecidas 

ou confiáveis 

Evitar clicar links desconhecidos e não 

seguros 

Evitar entrar em sites desconhecidos ou links  CO 

Desconfiar de e-mails com erros de português  

Pelo email não abrir e-mails estranhos ou de 

origem desconhecida 

Não confiar em e-mails suspeitos 
Se for tentativa por telefone não atender ou 

desligar 

Não deixar acessos e senhas em local de fácil 

acesso 

Não jogar no lixo materiais que contenham 

informações sigilosas 

Ao receber uma ligação suspeita, não passar 

dados pessoais 

Não expor dados pessoais em redes sociais, 

tais como conta bancária, numeração dos 

principais documentos e afins 

Antivírus pagos 
Não deixar acessos e senhas em local de fácil 

acesso, não usar senhas de fácil dedução, não 

fornecer dados em sites, ou por telefone, ou e-

mail a sites ou pessoas não conhecidas ou 

confiáveis, etc 

No caso de emails falsos ou muito estranhos, 

não os abrir.  

Nunca responder e-mails desconhecidos. E 

não clicar em links desconhecidos. 

Com esse grande avanço da tecnologia, para 

prevenir os dados desses tipos de ataques, não 
basta somente fazer o uso dos antivírus é 

necessário estar cientes do assunto para passar 

aos funcionários informações importantes de 

Não armazenar informações pessoais na internet 

Utilizar passo dos dois fatores em redes sociais 

Fazer senhas fortes misturados vários caracteres  

Mudar a senha no mínimo de 6 em 6 meses 
Não registrar dados em redes sociais 

Não divulgar dados sigilosos em redes sociais 

Controlar informações pessoais em redes sociais 

Evitar informar data de nascimento e informações 

sobre familiares no Facebook 

É importante ficar atento as abordagens  (telefone, 

e-mail), onde uma pessoa pede informações 

confidenciais. 

Quando algum desconhecido entra em contato, 

aborda ou envia e-mail, deve-se buscar saber quais 

os motivos da solicitação de informações e 
principalmente para quem trabalha ou responde  

Evitar utilização de redes públicas para informar 

dados pessoais sigilosos em sites ou apps mobile  

Jamais divulgar dados bancários por e-mail ou 

WhatsApp para "empresas" que oferecem serviços 

dos quais utilizamos com frequência, pois as 

verdadeiras empresas nunca fazem isso. 

Verificar se existe o cadeado de segurança em sites 

Não clicar em links desconhecidos 

Verificar o endereço do site ou link em um e-mail 

ou página duvidosa 

Não clicar em links aleatórios 
Não deixar informações expostas sobre mesas 

Evitar clicar em anexo de e-mails ou em redes 

sociais enviados por desconhecidos. Não deixar 

muitas informações sobre sua vida, nas redes 

sociais 

Políticas de segurança adotadas pelas empresas 

Nunca jogar no lixo qualquer material que possua 

informações pessoais, como cópias de documentos 

ou número de telefone (recibo de recarga), conta 

bancária (extrato bancário), nota fiscal de compras 

e etc 
Ter bastante cuidado com as informações jogadas 

no lixo, é recomendável rasgar ou triturar papéis 

com informações pessoais, antes de descartá-las   
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prevenção a essas técnicas de invasão que 

pode roubar dados pessoais e da empresa.  

Comunidade Hackers e Malware.  

Os antivírus 

Não fornecer informações pessoais a 
estranhos. 

 

Evitar sites com muitas propagandas 

Evitar clicar em anexo de e-mails ou em redes 

sociais enviados por desconhecidos 

Evitar acessar vários sites de compras, ou qualquer 

site sem conhecer, perguntar das pessoas que já 
usaram se é confiável 

Evitar escrever em qualquer lugar dados pessoais 

como RG e CPF, a menos que seja importante, e 

do seu conhecimento 

Reforçar senhas de email e qualquer conta 

confidencial, e também duvidar de ligações não 

conhecidas, não atender ou não falar sobre seus 

dados com qualquer pessoa 

Fazer Blackup e usar programas antivírus 

Não clicar em link enviadas por e-mail ou 

WhatsApp que não sejam de sites seguros 

Usar códigos de acessos rígidos  

 
 

 

Questões 

12. (a) Abrem o e-mail e clica no link de premiação. 

12. (b) Abrem e-mails de pessoas desconhecidas. 

12. (c) Permitem que outras pessoas conheçam suas senhas. 

12. (d) Já utilizaram senha de outras pessoas. 

12. (e) Permitem que outras pessoas utilizem suas senhas para trabalho rápido. 

12. (f) Anotam senhas em algum local de fácil acesso. 

12. (g) Utilizam a mesma senha para serviços diferentes. 

12. (h) Alteram com frequência as senhas. 

12. (i) Já passaram informações importantes por telefone. 

13. Possuem conhecimento do papel da SI. 
14. Se preocupam com a segurança de suas informações. 

15. Utilizam medidas de segurança. 

# 12. (b) 12. (c) 12. (d) 12. (e) 12. (f) 12. (g) 12. (h) 12. (i) 13. 14. 15. 

1  4 2 4 3 2 1 4 1 6 6 7 

2  2 2 2 2 2 4 4 2 6 6 8 

3  5 2 4 5 2 1 3 3 7 6 6 

4  3 1 3 1 3 1 4 1 6 6 6 

5  5 5 2 5 5 5 5 5 6 6 6 

6  4 5 4 4 5 3 2 5 6 6 6 

7  4 5 2 2 2 5 5 2 6 6 7 

8  2 3 3 5 5 1 5 5 6 6 6 

9  5 5 2 2 2 4 4 5 6 6 6 

10  3 1 1 1 1 2 2 5 7 6 7 

11  4 1 1 2 5 4 4 4 6 6 6 

12  4 3 4 3 3 1 2 2 8 6 7 

13  2 5 5 2 2 2 1 2 7 6 6 

14  2 5 5 2 5 3 4 5 6 6 6 

15  2 2 4 2 5 5 5 4 6 6 6 

16  5 5 5 5 2 4 2 2 6 6 6 

17  5 2 2 2 2 2 1 2 6 6 6 

18  2 2 2 2 2 2 5 5 6 6 6 

19  2 5 3 5 2 5 1 5 6 6 6 

20  3 4 5 2 2 3 5 5 7 6 8 

21  4 2 4 2 2 1 5 2 6 6 6 

22  5 2 3 5 5 1 4 5 6 6 6 

23  5 5 5 2 2 4 5 5 6 6 6 
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24  5 2 4 2 2 4 4 2 6 6 6 

25  4 2 2 2 1 5 2 5 6 6 7 

26  4 4 1 3 1 1 2 2 7 7 6 

27  2 2 5 5 2 1 2 2 9 6 8 

28  5 2 5 2 2 5 5 2 6 6 6 

29  1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 7 

30  2 2 4 2 2 5 2 2 8 6 6 

31  1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 

32  5 2 2 5 3 1 2 2 7 6 6 

33  5 2 4 2 2 4 5 5 6 6 6 

34  2 5 5 5 2 2 3 5 6 6 6 

35  2 5 5 2 3 3 2 2 8 6 8 

36  4 2 4 5 2 3 3 5 6 6 6 

37  5 4 5 2 2 4 2 2 7 6 6 

38  5 2 5 2 5 5 5 5 6 6 6 

39  3 3 3 3 4 1 4 4 8 6 6 

40  3 2 5 2 2 3 1 5 6 6 6 

41  2 2 2 2 2 2 5 2 7 6 6 

42  5 2 4 2 5 4 5 2 6 6 6 

43  2 5 2 2 2 4 4 2 8 6 7 

44  4 2 5 2 2 1 3 4 7 6 7 

45  2 5 5 5 2 5 5 2 8 6 8 

46  2 5 5 2 2 5 5 2 6 6 6 

47  1 2 3 5 2 3 2 4 6 6 7 

48  5 2 5 5 2 5 5 2 6 6 6 

49  5 5 5 5 2 4 5 2 6 6 6 

50  4 5 5 5 2 3 5 3 7 6 7 

51  2 5 2 5 2 1 2 2 6 6 6 

52  2 2 5 2 4 3 2 2 6 6 7 

53  5 2 5 2 5 5 4 2 6 6 6 

54  2 2 2 2 2 1 2 2 6 6 6 

55  2 2 2 5 2 2 2 5 7 6 6 

56  2 5 5 2 2 1 2 2 8 6 6 

57  2 2 1 5 2 2 3 5 6 6 6 

58  5 2 4 2 5 4 4 2 6 6 6 

59  5 2 5 5 5 5 2 5 7 6 8 

60  2 2 5 2 2 1 2 5 7 7 7 

61  5 2 2 2 2 5 2 2 6 6 6 

62  2 2 2 2 2 2 3 4 7 6 6 

63  2 2 2 2 5 5 2 2 7 6 6 

64  3 2 2 2 5 5 2 5 8 6 6 

65  1 5 5 2 5 3 5 2 6 6 6 

66  5 5 3 2 3 4 4 5 7 6 6 

67  5 5 5 2 2 3 1 2 6 6 6 

68  5 2 2 2 5 2 5 5 6 6 6 

69  5 4 4 4 2 3 2 5 10 6 6 

70  5 5 3 3 3 3 2 5 8 6 8 

71  2 2 2 2 2 2 1 3 6 6 6 

72  4 3 4 4 2 4 2 4 7 6 7 

73  5 5 5 2 2 5 1 2 6 6 6 

74  2 2 2 2 3 3 3 3 6 6 6 

75  2 5 2 2 2 3 2 2 7 6 7 
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76  2 2 2 5 5 4 4 4 7 6 6 

77  2 2 2 2 2 5 5 2 8 6 7 

78  5 4 4 5 2 5 4 3 6 6 7 

79  2 5 2 5 2 4 4 2 6 6 6 

80  2 5 5 5 5 5 5 2 6 6 6 

81  5 5 5 5 5 3 5 5 7 6 7 

82  5 2 5 2 2 5 5 2 6 6 6 

83  2 2 4 2 5 3 5 2 6 6 6 

84  2 2 4 2 2 2 4 5 6 6 6 

85  2 2 4 5 1 1 5 2 6 6 7 

86  2 2 2 2 2 2 2 2 7 6 6 

87  5 2 2 2 2 2 5 2 6 6 6 

88  5 2 2 2 2 3 1 2 6 6 6 

89  4 2 2 2 5 2 1 5 6 6 6 

90  5 2 4 2 2 1 1 2 6 6 6 

91  2 2 1 5 1 2 4 2 7 6 7 

92  5 2 2 2 5 3 3 3 6 6 7 

93  5 2 5 2 2 5 5 2 6 6 6 

Legenda: # Respondente, (1) Sempre, (2) Nunca, (3) Várias vezes, (4) Às vezes, (5) Poucas vezes,  

(6) Sim, (7) Não, (8) Não sei responde, (9) Eu acho, (10) Pouco 

 

 

 

16.Técnicas Utilizadas 

Pessoas que não são de TI Pessoas de TI 

Antivírus 

Troca de senhas 

Troca de senhas com regularmente  

Antivírus, Antimalware  

Evito e-mails suspeitos, login em sites sem 

segurança, fico atendendo sempre a URL do 

navegador 

Gravo senhas na minha memória  

Não anoto as senhas, apenas memorizo 
Não revelo senhas, nem anoto 

Não exponho minhas informações pessoais em 

redes ou armazeno em aparelhos dos quais posso 

perder ou ser roubada  

Antivírus  

A nuvem 

Aplicativo e senhas de segurança para proteger 

informações e dados pessoais e profissionais. 

 

Não passando informações para terceiros e coloco 

senhas difíceis de decifrar  

Senhas fortes; verifico se o site é seguro; não clico 

em link desconhecido etc 

Sempre autêntico o código de verificação dos 

aplicativos que o possuem 

Não utilizo a mesma senha para as minhas contas 

sociais. Não informo muitos dados pessoais na 

internet. Utilizo um antivírus pago, etc  
Uso do S.O Linux atualizado, verificação da 

reputação de alguns softwares antes de usá-los 

Senhas e criptografia 

Evito utilizar senha com apenas números ou letras, 

não faço castrado em qualquer site de compra e 

menos ainda cadastro de cartão de crédito, não 

clico em links de e-mails que sejam suspeitos e 

evito deixar meu celular/notebook desbloqueado 

quando não estou utilizando 

Troco minhas senhas com frequência, sempre 

procuro usar senhas com grande dificuldade 
intercalando caracteres, letras maiúsculas e 

minúsculas. Não passo informações pessoais para 

pessoas desconhecidas e até conhecidas.  

Utilizo senhas fortes; troco senhas com frequência; 

evito utilizar redes públicas; aproveito a maioria 

das medidas de segurança disponibilizada pelo 

Google ou Microsoft (empresas responsáveis pela 

maioria dos serviços que utilizo); Evito falar dos 

ativos da organização do qual faço parte 

Senhas e verificação de acesso em duas etapas  

Utilizo acesso de 2 passos, 1 com senha e outro 
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com pergunta 

Não entro em sites não seguros, não entro em 

propagandas. 

Para o e-mail quando o  acesso  com outro 

aparelho, solicitei que me avise sempre que isso 
acontecer. Assim como saques da minha conta 

bancária, solicitei o alerta por mensagem 

Antivírus, senhas de acesso 

Utilizo senhas e aplicativo 

Não anoto senhas em papéis e celular 

Não forneço meus dados pessoais e senhas para 

terceiros 

Costumo por senhas com códigos e números com 

acesso únicos com informações que apenas eu 

saiba 

 

 

 

Questões 

17.Já tiveram experiência ou conhece alguém que já sofreu algum golpe, fraude ou crime via 

internet ou telefone. 

18.(a) Receberam nos últimos meses e-mail, telefonema, (SMS) ou uma mensagem na rede 

social e desconfiaram que tenha sido um meio para obter dados. 

18.(b) Já forneceram informações importantes pelo e-mail, telefonema (SMS) ou por uma 

mensagem na rede social ou outros. 

18.(c) Conhece alguém que teve suas informações capturadas por meio do e-mail, telefonemas, 

(SMS)/Redes Sociais ou outros. 

19.(a) Realizam descarte seguro de documentos sigilosos. 

19.(b) Possuem usuário e senha diferentes para cada tipo de acesso.  

19.(c) Já participaram de alguma palestra, treinamentos e atividades de conscientização sobre a 

importância de manter a proteção das informações. 
19.(d) Possuem instalado no celular/computador uma rotina de execução semanal e atualização 

diária do antivírus. 

19.(e) Realizam backup de suas informações com frequência inferior a sete dias. 

# 17. 18. (a) 18. (b) 18. (c) 19. (a) 19.(b) 19. (c) 19. (d) 19. (e) 

1  1 1 1 4 2 2 1 1 1 

2  1 4 2 1 1 6 1 2 6 

3  1 1 1 4 2 2 1 2 6 

4  1 1 2 1 1 2 1 2 1 

5  1 1 1 1 2 1 2 1 1 

6  1 1 1 2 2 6 6 1 2 

7  1 1 1 1 6 1 1 6 2 

8  1 1 1 1 2 2 1 2 2 

9  4 1 4 4 6 2 1 2 2 

10  1 1 4 1 2 2 2 1 2 

11  1 1 1 2 2 6 1 6 1 

12  2 1 1 1 2 2 2 1 2 

13  2 1 4 4 2 1 2 2 2 

14  1 1 2 1 1 6 1 7 2 

15  2 2 2 2 2 2 2 2 1 

16  2 1 2 2 1 2 1 2 1 

17  1 1 2 2 2 1 1 1 1 

18  3 1 1 4 1 1 1 1 1 

19  1 1 1 1 2 1 2 2 1 

20  1 1 1 2 2 6 2 6 1 

21  1 1 2 2 6 2 2 1 2 

22  1 1 2 1 1 7 2 1 1 
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23  1 1 1 1 7 6 2 1 6 

24  1 1 1 1 2 1 1 6 6 

25  2 2 1 2 2 2 2 2 2 

26  1 2 1 1 2 2 2 1 1 

27  1 2 2 1 1 2 2 1 1 

28  1 1 1 4 1 1 6 1 2 

29  1 2 2 2 1 1 2 2 2 

30  1 4 2 1 1 2 2 1 2 

31  2 2 2 2 1 1 1 1 1 

32  1 1 4 1 2 2 2 1 1 

33  1 1 2 4 1 6 1 6 7 

34  1 1 2 1 1 1 1 2 2 

35  1 1 2 1 2 2 2 1 2 

36  1 1 1 1 1 2 1 1 1 

37  1 1 1 1 6 6 2 1 2 

38  2 1 1 1 2 1 1 1 2 

39  1 1 1 4 2 6 1 2 2 

40  1 1 2 1 6 2 1 1 6 

41  1 1 2 1 1 1 1 1 2 

42  1 4 2 1 6 6 2 7 7 

43  1 2 2 1 2 2 1 2 2 

44  1 1 2 2 2 2 2 1 1 

45  1 1 2 1 2 2 2 2 2 

46  1 1 2 4 1 6 2 2 5 

47  1 1 2 1 2 2 1 2 1 

48  1 1 1 1 1 6 2 2 2 

49  1 1 1 1 1 6 2 2 2 

50  1 2 1 1 7 6 2 2 2 

51  1 1 1 1 1 2 2 2 2 

52  1 1 1 2 2 6 2 2 2 

53  1 1 2 1 6 6 1 1 6 

54  1 1 2 1 1 7 2 2 2 

55  2 2 1 1 2 1 2 1 6 

56  1 1 1 1 6 2 2 2 2 

57  1 1 1 2 1 1 1 1 2 

58  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

59  1 1 1 1 7 6 7 7 7 

60  2 1 1 1 2 2 2 2 2 

61  2 1 2 2 2 2 2 1 2 

62  1 1 1 1 1 2 2 2 2 

63  2 4 4 1 2 2 2 1 2 

64  3 4 1 2 1 7 2 2 2 

65  1 4 1 1 1 6 6 6 2 

66  2 1 1 2 1 1 1 2 1 

67  1 1 2 1 2 1 1 1 1 

68  1 1 2 4 7 1 1 1 6 

69  1 1 1 1 2 6 6 1 6 

70  1 2 1 1 7 7 2 2 2 

71  1 4 4 1 1 1 1 2 1 

72  1 2 1 2 2 2 2 2 2 

73  1 4 4 1 1 6 1 1 6 

74  1 1 1 1 5 6 1 1 1 
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75  2 4 1 2 2 2 2 2 1 

76  1 1 2 1 6 2 1 6 6 

77  1 1 2 2 2 1 2 2 2 

78  1 1 2 1 1 2 2 2 1 

79  1 1 1 1 1 2 2 1 2 

80  1 1 1 2 2 1 1 2 2 

81  1 1 1 1 7 2 2 1 2 

82  1 2 1 1 1 6 2 2 2 

83  2 1 4 2 2 2 1 1 2 

84  1 2 2 1 1 1 1 1 2 

85  1 1 1 1 5 2 1 2 1 

86  1 2 2 2 2 2 2 2 2 

87  1 1 4 1 1 1 1 1 2 

88  1 4 1 1 6 1 1 2 1 

89  2 1 1 2 2 2 2 1 2 

90  1 1 1 1 1 7 5 1 1 

91  2 1 2 1 5 1 2 1 7 

92  1 1 1 1 6 2 2 1 1 

93  1 1 2 1 1 1 2 2 2 

  Legenda: # Respondente, (1) Sim, (2) Não, (3) Não sei responder, (4) Não lembro, (5) Não sei, (6) Às vezes,  

(7) Quase nunca. 

 

 

 

Questões 

20. Opinião sobre as motivações por trás de ataques. 

21. Opinião sobre pessoa mais suscetível a ataques.  
22. Opinião sobre as fontes mais comum de ataques. 

23. Opinião sobre as formas de combate para ESoc.  

 20. 21. 22. 23. 

1  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 
privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal, Roubo de 

informações 

Estudantes, 
Administradores, 

Novos empregados, 

Pessoas da área de 

TI, Pessoas ricas, 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais 

Palestras, Conversas 

Informais 

2  Acesso a informações 

privilegiadas 
Qualquer pessoa 

Internet / Redes 

Sociais 
Palestras 

3  

Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem competitiva 

Estudantes, 

Administradores, 

Novos empregados, 

Pessoas da área de 

TI, Pessoas ricas, 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais 

Palestras, Mensagens 

pelas redes 

sociais/whatsapp 

4  
Ganhos financeiros Estudantes 

Phishing (E-mails 
Falsos) 

Palestras 

5  

Roubo de informações 
Estudantes, Pessoas 

ricas 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

6  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vingança pessoal, 

Roubo de informações 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais 

Palestras 

7  Ganhos financeiros, Qualquer pessoa Internet / Redes Campanhas na TV e 
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Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal, Roubo de 
informações 

Sociais, Contatos 

Telefônicos 

Rádio 

8  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vingança pessoal, 

Roubo de informações 

Estudantes, Idosos 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio 

9  
Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas 

Qualquer pessoa 

Internet / Redes 

Sociais, Contatos 

Telefônicos, Face a 

face 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio 

10  
Roubo de informações Qualquer pessoa 

Internet / Redes 

Sociais 

Campanhas na TV e 

Rádio 

11  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 
Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal, Roubo de 

informações 

Estudantes, 

Administradores, 

Novos empregados, 
Pessoas da área de 

TI, Pessoas ricas, 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 
Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Conversas  
Informais 

12  Ganhos financeiros, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal, Roubo de 

informações 

Qualquer pessoa 
Internet / Redes 

Sociais 
Palestras 

13  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 
pessoal, Roubo de 

informações 

Novos empregados, 

Pessoas ricas, 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio 

14  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem competitiva 

Administradores, 

Pessoas ricas, 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais 

Palestras, Conversas 

Informais 

15  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Roubo de 

informações 

Estudantes, 

Administradores, 

Novos empregados, 

Pessoas ricas 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Conversas Informais 

16  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 
privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal 

Qualquer pessoa 
Internet / Redes 

Sociais 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio 

17  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal, Roubo de 

informações 

Qualquer pessoa 
Internet / Redes 

Sociais 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio 
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18  
Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem competitiva 

Qualquer pessoa 

Internet / Redes 

Sociais, Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Conversas Informais, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

19  Ganhos financeiros, 
Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal 

Estudantes, 
Administradores, 

Novos empregados, 

Pessoas da área de 

TI, Pessoas ricas 

Phishing (E-mails 

Falsos), Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 
na TV e Rádio, 

Conversas Informais, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

20  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, Roubo 

de informações 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

21  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 
competitiva, Vingança 

pessoal, Roubo de 

informações 

Estudantes, 

Administradores, 

Novos empregados, 

Pessoas da área de 
TI, Pessoas ricas, 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 
Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio 

22  

Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem competitiva 

Estudantes, 

Administradores, 

Novos empregados, 

Pessoas da área de 

TI, Pessoas ricas, 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Conversas Informais, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

23  

Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Conversas Informais, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

24  Ganhos financeiros, 
Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal, Roubo de 

informações 

Administradores, 

Pessoas ricas, 

Parceiros 

Internet / Redes 

Sociais 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp, 

Formação 

25  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, Roubo 

de informações 

Qualquer pessoa 

Internet / Redes 

Sociais, Contatos 

Telefônicos 

Campanhas na TV e 

Rádio 

26  
Acesso a informações 

privilegiadas 
Estudantes 

Internet / Redes 

Sociais 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Conversas Informais 

27  Ganhos financeiros, 
Acesso a informações 

privilegiadas 

Pessoas da área de 
TI, Qualquer pessoa 

Internet / Redes 
Sociais, Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Mensagens 
pelas redes 

sociais/whatsapp 

28  

Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal, Roubo de 

informações 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Conversas Informais, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp, 

Conscientização do 

uso de tecnologias e 

serviços na internet 

que é adquido através 
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de cursos e ou 

palestras. 

29  Acesso a informações 

privilegiadas 
Estudantes 

Contatos 

Telefônicos 

Campanhas na TV e 

Rádio 

30  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 
Vingança pessoal, 

Roubo de informações 

Qualquer pessoa 

Internet / Redes 

Sociais, Contatos 
Telefônicos 

Palestras 

31  
Vantagem 

competitiva, Roubo de 

informações 

Administradores, 

Qualquer pessoa 

Internet / Redes 

Sociais, Contatos 

Telefônicos 

Campanhas na TV e 

Rádio, Mensagens 

pelas redes 

sociais/whatsapp 

32  
Ganhos financeiros, 

Roubo de informações 

Administradores, 

Pessoas ricas 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

33  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 
pessoal, Roubo de 

informações 

Estudantes, 

Administradores, 

Novos empregados, 

Pessoas ricas, 
Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Conversas Informais, 

Mensagens pelas redes 
sociais/whatsapp 

34  
Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, Roubo 

de informações 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Mensagens 

pelas redes 

sociais/whatsapp 

35  
Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, Roubo 

de informações 

Estudantes, 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio 

36  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 
Vantagem 

competitiva, Roubo de 

informações, 

Conhecimentos novos 

para evitar ataques 

maléficos; 

Conhecimentos novos 

apenas por 

curiosidade; 

Novos empregados, 

Qualquer pessoa, 

Pessoas leigas no 

assunto. 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Abordagem pessoal 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Campanhas em redes 

sociais populares 

37  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas 

Qualquer pessoa 
Internet / Redes 

Sociais 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio 

38  Ganhos financeiros, 
Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal, Roubo de 

informações 

Administradores, 

Novos empregados 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Conversas Informais 

39  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vingança pessoal, 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio 
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Roubo de informações Telefônicos 

40  
Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vingança pessoal, 

Roubo de informações 

Qualquer pessoa 
Internet / Redes 

Sociais 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Conversas Informais, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

41  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 
Vantagem 

competitiva, Roubo de 

informações 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 
Redes Sociais 

Palestras, Mensagens 

pelas redes 
sociais/whatsapp 

42  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal, Roubo de 

informações 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais 

Palestras, Conversas 

Informais 

43  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vingança pessoal, 
Roubo de informações 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 
Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Conversas Informais, 

Mensagens pelas redes 
sociais/whatsapp 

44  
Ganhos financeiros, 

Roubo de informações 
Pessoas ricas 

Internet / Redes 

Sociais, Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Mensagens 

pelas redes 

sociais/whatsapp 

45  

Ganhos financeiros, 

Roubo de informações 
Qualquer pessoa 

Internet / Redes 

Sociais, Contatos 

Telefônicos 

Campanhas na TV e 

Rádio, Mensagens 

pelas redes 

sociais/whatsapp 

46  

Roubo de informações Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

47  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 
privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Roubo de 

informações 

Estudantes, 
Administradores, 

Pessoas ricas 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 
Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Conversas 

Informais 

48  
Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem competitiva 

Pessoas ricas, 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Conversas Informais, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

49  

Ganhos financeiros 
Pessoas ricas, 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 
Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Conversas Informais, 

Mensagens pelas redes 
sociais/whatsapp 

50  

Ganhos financeiros 
Estudantes, Pessoas 

ricas 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais 

Campanhas na TV e 

Rádio, Mensagens 

pelas redes 

sociais/whatsapp 

51  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, Roubo 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Mensagens pelas redes 
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de informações sociais/whatsapp 

52  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Leis que tenham 

punições efetivas 

53  

Ganhos financeiros, 
Vingança pessoal, 

Roubo de informações 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 
Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 
Conversas Informais, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

54  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Palestras 

55  
Roubo de informações Qualquer pessoa 

Internet / Redes 

Sociais 
Palestras 

56  

Ganhos financeiros Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

57  
Ganhos financeiros, 

Roubo de informações 
Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 
Falsos), Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio 

58  
Ganhos financeiros Administradores 

Internet / Redes 

Sociais 
Palestras 

59  
Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, Roubo 

de informações 

Estudantes, Pessoas 

da área de TI, 

Pessoas ricas, 

Qualquer pessoa 

Internet / Redes 

Sociais 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Conversas Informais, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

60  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 
pessoal, Roubo de 

informações 

Administradores, 

Pessoas da área de 

TI, Pessoas ricas, 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 
Telefônicos 

Palestras 

61  
Ganhos financeiros Estudantes 

Phishing (E-mails 

Falsos) 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

62  

Roubo de informações Qualquer pessoa 
Internet / Redes 

Sociais 

Campanhas na TV e 

Rádio, Conversas 

Informais 

63  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, Roubo 

de informações 

Qualquer pessoa 
Phishing (E-mails 

Falsos) 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio 

64  Acesso a informações 

privilegiadas, Roubo 

de informações 

Qualquer pessoa 

Internet / Redes 

Sociais, Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Conversas Informais 

65  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 
privilegiadas, Roubo 

de informações 

Qualquer pessoa, 
Idosos 

Internet / Redes 
Sociais 

Campanhas na TV e 

Rádio, Conversas 
Informais 

66  Ganhos financeiros, 

Vingança pessoal, 
Qualquer pessoa 

Internet / Redes 

Sociais 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 
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Roubo de informações Conversas Informais, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

67  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 
Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal, Roubo de 

informações 

Administradores, 

Novos empregados, 
Pessoas da área de 

TI, Pessoas ricas 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 
Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 
Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

68  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal, Roubo de 

informações 

Estudantes, 

Administradores, 

Pessoas da área de 

TI, Pessoas ricas, 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

69  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 
privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Roubo de 

informações 

Qualquer pessoa 
Phishing (E-mails 
Falsos), Internet / 

Redes Sociais 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 
Conversas Informais, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

70  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Roubo de 

informações 

Qualquer pessoa 

Internet / Redes 

Sociais, Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio 

71  
Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, Roubo 
de informações 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 
Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Conversas Informais 

72  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vingança pessoal, 

Roubo de informações 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio 

73  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal, Roubo de 

informações 

Administradores, 

Novos empregados, 

Pessoas da área de 

TI, Pessoas ricas, 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Conversas Informais, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

74  Acesso a informações 
privilegiadas 

Pessoas ricas 
Internet / Redes 
Sociais 

Palestras 

75  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, Roubo 

de informações 

Qualquer pessoa 
Phishing (E-mails 

Falsos) 

Campanhas na TV e 

Rádio 

76  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, Roubo 

de informações 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Conversas Informais 

77  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Novos empregados, 

Idosos, aposentados 

e pessoas com falta 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Conversas Informais, 
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Vantagem 

competitiva, Roubo de 

informações 

de informações Contatos 

Telefônicos 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

78  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 
Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal, Roubo de 

informações 

Estudantes, 

Administradores, 

Novos empregados, 
Pessoas da área de 

TI, Pessoas ricas, 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 
Falsos), Internet / 

Redes Sociais 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 
Conversas Informais, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

79  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Roubo de 

informações 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Campanhas na TV e 

Rádio 

80  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 
Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal, Roubo de 

informações 

Administradores, 

Pessoas ricas, 

Pessoas que tenham 
pouca intimidade 

com a tecnologia, o 

que inclui pessoas 

com mais idade. 

Internet / Redes 
Sociais, Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 
na TV e Rádio, 

Conversas Informais 

81  
Ganhos financeiros, 

Vingança pessoal 
Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio 

82  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal, Roubo de 

informações 

Administradores, 

Pessoas da área de 

TI, Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Conversas 

Informais, Mensagens 

pelas redes 

sociais/whatsapp 

83  Ganhos financeiros, 
Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Roubo de 

informações 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio 

84  

Ganhos financeiros, 

Roubo de informações 
Estudantes 

Phishing (E-mails 

Falsos) 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

85  

Roubo de informações 

Administradores, 

Pessoas da área de 

TI, Pessoas ricas, 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 
Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

86  Acesso a informações 

privilegiadas 
Estudantes 

Internet / Redes 

Sociais 
Palestras 

87  Ganhos financeiros, 

Roubo de informações 

Estudantes, Pessoas 

ricas 

Internet / Redes 

Sociais 

Palestras, Conversas 

Informais 

88  Acesso a informações 

privilegiadas 
Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos) 

Palestras, Conversas 

Informais 

89  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 

Administradores, 

Novos empregados, 

Pessoas da área de 

TI, Pessoas ricas 

Internet / Redes 

Sociais, Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 
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pessoal, Roubo de 

informações 

90  

Acesso a informações 

privilegiadas 

Estudantes, 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio, 

Mensagens pelas redes 

sociais/whatsapp 

91  Acesso a informações 
privilegiadas 

Pessoas da área de 
TI 

Internet / Redes 
Sociais 

Palestras 

92  Ganhos financeiros, 

Acesso a informações 

privilegiadas, 

Vantagem 

competitiva, Vingança 

pessoal, Roubo de 

informações 

Estudantes, 

Administradores, 

Novos empregados, 

Pessoas da área de 

TI, Pessoas ricas, 

Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos), Internet / 

Redes Sociais, 

Contatos 

Telefônicos 

Palestras, Campanhas 

na TV e Rádio 

93  Ganhos financeiros, 

Roubo de informações 
Qualquer pessoa 

Phishing (E-mails 

Falsos) 

Campanhas na TV e 

Rádio 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


