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RESUMO 

Organizações do mundo inteiro estão sofrendo impactos significativos decorrente de diversos 

tipos de incidentes de segurança da informação (SI), e isso fez com que a área de SI e sua 

principal liderança (CISO – Chief Information Security Officer) ganhassem importância. Há 

muitos estudos acadêmicos sobre SI, mas pouquíssimos que focam em como tornar esse 

profissional mais efetivo no exercício da sua função. Através da Teoria do Foco Regulatório 

será estudado como esses profissionais tomam decisões (muitas vezes carregando vieses 

comportamentais) e o reflexo nas organizações. Resultados revelaram que dependendo do foco 

motivacional do profissional, ele poderá tomar decisões desalinhadas ao contexto da 

organização, como por exemplo, seus objetivos e estratégias, podendo impactar na sua 

performance e na performance da organização para a qual atua. 
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ABSTRACT 

Organizations around the world are suffering significant impacts from various types of 

information security (IS) incidents, and this has made the IS area and its chief information 

security officer (CISO) gain importance. There are many academic studies on IS, but very few 

focus on how to make it more effective in the exercise of its function. Through the Regulatory 

Focus Theory will be studied how these professionals make decisions (often carrying behavioral 

biases) and the reflection in organizations. Results revealed that depending on the motivational 

focus of the professional, he / she can make decisions that are out of alignment with the context 

of the organization, such as its objectives and strategies, and may impact on his performance 

and the performance of the organization for which it operates. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Organizações de todo mundo, independentemente do seu porte, vem sofrendo com a perda ou 

comprometimento de dados sensíveis, paralisação das operações e dano à imagem corporativa 

decorrentes de incidentes de SI, e isso faz com que gerenciar riscos relacionados a esse tema 

seja um grande desafio e prioritário na gestão de muitas organizações (Bulgurcu et al., 2010).   

Em pesquisa realizada pela PriceWaterhouseCoopers com 9.500 executivos distribuídos em 

mais de 122 países, 29% das organizações pesquisadas reportaram perda ou dano de dados 

internos resultante de um incidente de segurança (PWC, 2018).  

As organizações que sofrerem, por exemplo, um grande vazamento de dados, poderão ter 

impactos financeiros consideráveis, decorrentes de ações jurídicas que possam receber das 

partes afetadas, custos com a remediação do incidente, perícia forense e outros. Uma pesquisa 

patrocinada pela IBM avaliou todos os possíveis impactos que uma organização sofreria e 

chegou em um custo total médio de um vazamento de dados de 3,86 milhões de dólares (IBM, 

2018).   

Nesse contexto, os executivos da área de segurança da informação, também chamados de 

CISOs (Chief Information Security Officers), ganharam grande importância nas organizações 

(Karanja & Rosso, 2017). Eles tem como principal função implementar um sistema de gestão 

de segurança da informação (SGSI) que consiste de um conjunto de padrões e requerimentos 

utilizados para guiar na proteção dos ativos de informação, e as normas mais comumente 

utilizadas para isso são da família ISO/IEC 27000, baseada na norma britânica BS 7799 (Haqaf 

& Koyuncu, 2018).  

Na implementação do SGSI, os CISOs irão identificar e analisar os riscos, para em seguida, 

determinar os critérios de aceitação e tratá-los selecionando os controles adequados.  

O fato é que decisões relacionadas a escolha dos controles, nem sempre são tomadas com a 

racionalidade necessárias, ou seja, livre dos vieses comportamentais descritos nos campos de 

Economia Comportamental e Psicologia, e isso pode resultar em um desalinhamento dos 

controles definidos com o contexto da organização, como por exemplo, seus objetivos e 

estratégias.    

De fato, há uma nova área de pesquisa acadêmica em grande crescimento chamada SI 

Comportamental que trata da relação do comportamento dos indivíduos com a área de 

segurança da informação (Crossler et al., 2013), entretanto, na revisão de literatura não foram  
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identificados estudos que tratam especificamente da influência dos vieses comportamentais em 

tomadas de decisão de segurança pelos CISOs.  

Esse estudo utiliza a Teoria do Foco Regulatório (TFR) originada na Psicologia Social (Higgins, 

1997) visando verificar se aspectos regulatórios dos executivos podem influir nas decisões de 

segurança da informação. Assim, o objetivo desse estudo é avaliar se a dominância 

motivacional dos CISOs influencia a sua tomada de decisão com relação a escolha de controles 

de segurança.  

O restante deste trabalho está estruturado como segue. Iniciamos com a revisão de literatura, 

onde é explicado o papel dos CISOs nas organizações, como esses profissionais tomam 

decisões relativas a escolha de controles na etapa de tratamento dos riscos, e os fundamentos 

da TFR. Em seguida, explicamos como as hipóteses foram construídas no modelo de pesquisa 

e a metodologia que foi aplicada. Para fechar, apresentamos os resultados, limitações e 

oportunidades de novas pesquisas e as conclusões finais do artigo. 

 

 

2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura inicia com o estudo do papel do CISO nas organizações, principais 

competências exigidas e os desafios que enfrentam, e em seguida, é abordado o processo de 

gestão de riscos executado pelo CISO dentro do SGSI. A etapa de escolha dos controles inserida 

na fase de tratamento de riscos é parte central desse estudo, portanto ela é abordada com maior 

detalhes. 

A segunda parte da revisão aborda de forma geral a teoria da área de psicologia social utilizada 

nesse estudo, e seu subdomínio, como as tomadas de decisão ocorrem e podem ser influenciadas 

pelo perfil dos indivíduos. 

 

2.1 O papel do CISO nas organizações 

 

Os CISOs estão ganhando importância nas organizações, mas infelizmente, isso geralmente 

ocorre após algum incidente crítico que gera perdas significativas para a organização. É o que 

ocorreu com grandes organizações, como Target (gastou 148 milhões de dólares para responder 

ao incidente), Sony (reportou uma perda de 170 milhões de dólares), Neiman Marcus (gastou 

4.1 milhões de dólares para responder ao incidente) e JP Morgan (prometeu investir 250 

milhões de dólares em SI), onde CISOs foram contratados após os incidentes (Karanja & Rosso, 
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2017). As organizações ainda estão aprendendo sobre o valor que esse profissional traz nos dias 

atuais onde a tecnologia da informação é essencial e está inserida em todos os processos e 

departamentos da organização, resultando no surgimento de novos riscos que necessitam ser 

gerenciados adequadamente (Flowerday & Tuyikeze, 2016). 

As principais competências que um CISO necessita possuir estão descritas na Tabela 1. 

 

TABELA 1: PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DOS CISOS RANQUEADAS POR 

IMPORTÂNCIA 

Ranking Competências 

1 Entendimento dos gaps de segurança da informação do ponto de vista da gestão. 

2 Identificação das melhores práticas de segurança da informação para o gerenciamento de riscos. 

3 Definição da arquitetura e desenho dos sistemas de segurança da informação. 

4 
Entendimento dos padrões de segurança da informação como IEEE, IETF e padrões ISO (27001), e também, 

frameworks como NIST, COBIT e ISACA. 

5 Engajamento na governança de segurança e relacionamento com a gestão executiva. 

6 Avaliação do desempenho da equipe frente a eficiência da área de segurança da informação. 

7 Definição do escopo e planejamento de projetos, e entendimento do ciclo de vida dos projetos. 

8 Avaliação da gestão de incidentes. 

9 Preparação de procedimentos para avaliação, monitoração e controle de riscos. 

10 Desenvolvimento e implementação de políticas de segurança da informação. 

11 Avaliação de atividades de auditoria de segurança de dados. 

12 Desenvolvimento e implementação de estratégias de mitigação de riscos. 

13 Entendimento da arquitetura de segurança de TI. 

14 Desenvolvimento de casos de negócios. 

15 Alinhamento dos objetivos de segurança da informação com os negócios da organização. 

16 Entendimento da segurança de rede. 

(Haqaf & Koyuncu, 2018). 

 

Todas essas competências são necessárias para que o CISO implemente um SGSI que preserve 

a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações aplicando processos de 

gestão de riscos e dando confiança as partes interessadas que os riscos estão adequadamente 

gerenciados (ISO 27001, 2013).  

Há relativamente poucas pesquisas acadêmicas sobre os CISOs e seu papel nas organizações, 

mas é frequente nas pesquisas existentes, serem relatadas dificuldades na relação desses 

profissionais com as organizações em que atuam. Por exemplo, há um estudo onde foram 

entrevistados cinco CISOs de organizações globais, e o resultado demonstrou que eles 

encontravam muitas dificuldades para ganhar credibilidade, havia confusão sobre a identidade 
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do seu papel e problemas para engajar os colaboradores (Ashenden & Sasse, 2013). Há outros 

estudos que relatam a dificuldade que os CISOs têm quando se reportam aos CIOs (Chief 

Information Officers), onde acabam focando apenas na instalação e manutenção de softwares e 

hardwares de segurança, e esquecem de aperfeiçoar os processos e conscientizar as pessoas de 

todas as áreas da organização quanto aos riscos e medidas de proteção (Reece & Stahl, 2015). 

Esse aspecto é reforçado por outro estudo que argumenta que a gestão de segurança da 

informação pelos CISOs precisa de uma abordagem holística, onde as práticas de gestão, como 

por exemplo, desenvolvimento das políticas, tratar SI como um tema de negócios, gestão de 

riscos e etc., exercem um papel crucial (Soomro et al., 2015). 

 

2.2 O processo de gestão de riscos segundo a ISO 27005 e a estratégia de escolha dos 

controles de segurança 

 

Há diversos frameworks que poderiam ser utilizados para a execução de um processo de gestão 

de riscos, entre eles, o NIST e o COBIT. Como nosso estudo está concentrado no papel do 

CISO na implementação do SGSI baseado na norma ISO 27001, optamos por utilizar como 

base no estudo a norma ISO para gestão de riscos (27005), mas poderíamos ter utilizado 

qualquer outro framework. 

O processo de gestão de riscos de segurança da informação iniciará com o estabelecimento do 

contexto, onde serão definidos o escopo, as fronteiras e os critérios de aceitação de riscos. É 

nessa etapa que o CISO deverá entender a cultura organizacional, estratégias, objetivos e 

processos de negócio, requerimentos de leis e regulamentações que a organização esteja 

submetida, políticas existentes, eventuais restrições, expectativas dos stakeholders e os 

principais ativos de informação. Cada organização possui características únicas e é crucial para 

o sucesso do processo de gestão de riscos que essas características sejam consideradas 

adequadamente em todas as etapas do processo. Na sequência, o CISO conduzirá as etapas de 

identificação, análise e avaliação dos riscos.  

Concluída essa fase, o CISO iniciará a etapa de tratamento dos riscos. Essa etapa consiste na 

escolha dos controles para reduzir, reter, transferir, ou compartilhar os riscos identificados 

dentro dos níveis de aceitação de riscos estabelecidos (ISO 27005, 2011). 

Se pensarmos, por exemplo, no controle relacionado a permissão ou não de colaboradores 

trazerem para a organização seus dispositivos pessoais (computadores, smartphones, etc.), 

também conhecido como BYOD (Bring Your Own Device), para acesso aos sistemas da 
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organização através da conexão com a rede de dados corporativa, isso traz alguns benefícios, 

como a redução do número de equipamentos que deverão ser adquiridos pela organização e 

maior satisfação do colaborador, mas por outro lado, traz riscos de segurança, pois o 

equipamento pode conter um vírus de computador e causar danos a organização. Além dos prós 

e contras específicos de se implementar esse controle, o CISO deverá também considerar o 

contexto da organização mapeado no início do processo de gestão de riscos e os critérios de 

aceitação. Nessa etapa de escolha dos controles, vieses comportamentais poderão influenciar 

nessa decisão, causando um desalinhamento do contexto e critérios de aceitação de riscos com 

os controles escolhidos. 

Para que o problema fique mais claro, vamos considerar o exemplo de uma startup de 

tecnologia que ainda está na fase de desenvolvimento dos produtos e serviços que serão 

ofertados ao mercado. Nesse tipo de negócio há incertezas, diversos riscos com criticidade alta 

e a necessidade de muita agilidade e automação de processos, fatores cruciais para o 

desenvolvimento de qualquer startup, portanto, os executivos terão provavelmente um nível 

alto de aceitação de riscos e exigências quanto a agilidade organizacional. Se eventualmente 

um CISO implementar nessa organização controles que mitiguem os riscos mas a torne muito 

mais lenta e com dificuldades para ajustar-se rapidamente às demandas do mercado, o futuro 

da organização poderá estar comprometido.  

Vamos utilizar agora um exemplo de uma multinacional de serviços financeiros com operação 

em diversos países, milhares de colaboradores e submetida a leis e regulametações rígidas, 

como por exemplo, a lei  Sarbanes-Oxley. Caso o CISO decida implementar controles menos 

rígidos, isso estará desalinhado com os níveis de aceitação de riscos estabelecidos, onde a 

reputação e integridade precisam ser respeitadas ao máximo.  

Assim, podemos argumentar que os patamares aceitáveis de risco devem estar estrategicamente 

alinhados aos controles escolhidos e seus respectivos níveis de rigidez (ISO 27005, 2011). A 

Figura 1 descreve a estrutura de um processo de gestão de riscos. 
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FIGURA 1: PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS 

 

Adaptação (ISO 27005, 2011). 

 

O foco desse trabalho está concentrado na etapa de escolha dos controles. Os controles para 

segurança da informação incluem qualquer processo, política, procedimento, guia, prática ou 

estrutura organizacional, e podem ser administrativos, técnicos, de gestão ou legais, com o 

objetivo de modificar um risco de segurança da informação (ISO 27005, 2011). 

Dependendo do nível de maturidade da organização em governança de SI, a decisão pela 

escolha dos controles pode ser tomada por um grupo, por exemplo um comitê de SI. Com isso, 

há outros dois papeis corporativos que podem influenciar também nessa decisão, são os CIOs 

(Chief Information Officer) e o staff do CISO, os analistas de SI.  

 

2.3 Teoria do Foco Regulatório (TFR) 

 

A TFR foi elaborada pelo professor de psicologia e pesquisador Edward Tory Higgins em 1997. 

Essa teoria traz um avanço para a definição de motivação, onde os indivíduos buscam prazer e 

evitam a dor. As pessoas fazem isso, mas de duas formas, através de um modo promoção ou de 

um modo prevenção (Higgins, 1997).  

No modo promoção há prazer em fazer progresso, avançar, conquistar, assumir riscos e ganhar 

coisas. E isso é de onde o prazer vem. E há dor quando nós falhamos no avanço, falhamos na 

conquista e ganhos, basicamente ficamos no lugar onde estávamos, ao invés de progredir. 

O modo de prevenção é um pouco diferente, porque prevenção está realmente preocupada com 

proteção e segurança. Pessoas que operam nesse modo querem manter um estado satisfatório e 

manter o status quo, portanto há prazer em manter proteção e segurança, ser conservador na 

tomada de riscos e se manter onde está. E há dor quando você falha, comete erros, perde o 

estado satisfatório. A Tabela 2 descreve algumas diferenças entre os dois perfis. 
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TABELA 2: CARACTERÍSTICAS DE PESSOAS COM FOCO EM PREVENÇÃO E PROMOÇÃO 

Domínio Foco de prevenção Foco de promoção Citação 

Agilidade 
Trabalham lentamente e 

deliberadamente 
Trabalham rapidamente (Higgins & Halvorson, 2013) 

Otimismo 
Sentem-se desconfortáveis 

com otimismo 
Muito otimistas  (Higgins & Halvorson, 2013) 

Contingência São preparados para o pior 

Planejam somente o 

melhor cenário 

 

(Higgins & Halvorson, 2013) 

Atingimento de meta Responsabilidade Realização (Higgins, 2002) 

Tomada de risco Conservador Gosta de assumir riscos (Higgins & Halvorson, 2014) 

Suporte para julgamentos e 

decisões 

Preferência para confiar nas 

justificativas 

Preferência para confiar 

nos sentimentos como 

informação 

(Avnet & Higgins, 2006),  

(Pham & Avnet, 2009),  

(Cornwell & Higgins, 2016)  

Estratégia de decisão 
Preferência por estratégia 

de vigilância 

Preferência por estratégia 

de ansiedade 
(Higgins et al, 2003) 

Motivação do sucesso ou 

falha 

Mais intensidade 

motivacional da falha do 

que do sucesso 

Mais intensidade 

motivacional do sucesso 

do que da falha 

(Idson & Higgins, 2000), (Idson 

et al, 2000),  

(Idson et al, 2004) 

Influência de mensagens 

Mais persuadido por 

mensagens expressas como 

vigilante quanto a evitar 

perdas 

Mais persuadido por 

mensagens expressas 

como ganhos ambiciosos 

(Cesario et al, 2004),  

(Lee & Aaker, 2004),  

(Appelt & Higgins, 2010)  

Desempenho na execução 

de tarefas 

Melhor desempenho em 

tarefas enquadradas de 

forma vigilante evitando 

perdas 

Melhor desempenho em 

tarefas enquadradas como 

ganhos ambiciosos 

(Shah et al., 1998),  

(Spiegel et al., 2004),  

(Latimer et al., 2008),  

(Lee et al., 2000)  

Adaptação de (Higgins; Cornwell, 2016). 

 

2.4 A aplicação da TFR na tomada de decisão 

 

Nós tomamos decisões a todo momento, e muitas delas são inconscientes. É comum pensarmos 

que tomamos decisões baseadas em prós e contras, de modo não enviesado, e com isso, teremos 

decisões racionais e objetivas, mas na prática, não é isso o que ocorre. Nós favorecemos certos 

tipos de informação sobre outras e tomamos decisões carregadas de vieses comportamentais. 

Os tipos de informações que favorecemos e os vieses que oscilam nos nossos pensamentos, 

dependem do nosso foco motivacional (Higgins & Halvorson, 2014). 

As pessoas com foco na promoção geralmente tomam decisões enfatizando a resposta para as 

seguintes questões: Por que fazer X seria uma boa ideia, e o que eu perderei se eu não fizer X? 

Por que seria bom assistir a esse filme, e quão bom seria? Por que é bom tomar uma vacina? Se 

a resposta é bastante convincente, então eles irão em frente. E se eles se sentem bem em tomar 

decisões desse jeito, é porque eles consideraram completamente os potenciais positivos. Por 

outro lado, pessoas com foco na prevenção, geralmente tomam decisões enfatizando a resposta 

a uma questão diferente: Por que fazer X seria uma má ideia? E que tipo de problema eu poderia 
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evitar se não a tomasse? Quanto vai custar esse filme? Quão dolorido seria tomar essa vacina? 

Se a resposta não é particularmente alarmante, eles irão em frente. Se for alarmante, eles 

esquecem aquilo. E isso parece a maneira certa para tomar uma decisão para uma pessoa focada 

na prevenção. Portanto, pessoas focadas na promoção pensam mais nos prós quando tomam 

decisões, e as pessoas com foco na prevenção são mais interessadas nos contras. Dar mais peso 

a aspectos positivos ou a negativos é somente um de muitos vieses que nossa motivação 

dominante cria (Higgins & Halvorson, 2014). 

   

 

3  MODELO DE PESQUISA 

 

Em vista da revisão de literatura conduzida até aqui, especificamos o seguinte modelo de 

pesquisa. 

 

FIGURA 2: MODELO DE PESQUISA 

 

 

O foco desse estudo está concentrado na etapa de escolha dos controles pelos CISOs, e a 

possível influência que o foco regulatório dominante pode exercer, mas além dos CISOs, 

optamos por analisar também os CIOs e os Analistas de SI. 

No caso dos CIOs, há pesquisas que demonstram que os CISOs, na maioria das organizações, 

se reportam aos CIOs na estrutura organizacional (Gartner, 2019), portanto, é importante 

analisar se esses profissionais também podem sofrer influências do foco regulatório dominante. 

E por fim, é importante analisar os Analistas de SI que se reportam aos CISOs, pois eles deverão 

exercer influência, principalmente com relação a controles mais técnicos. 

Com isso, chegamos na primeira hipótese: 

 

PERFIL
FUNCIONAL

PERFIL DE FOCO REGULATÓRIO
PREDOMINANTE

RIGIDEZ DA POLÍTICA DE 
SEGURANÇA

· Chief of Information Officers - CIOs
· Chief of Information Security Officers - CISOs
· Analistas de Segurança de Informação

· Preventivo
· Promocional
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Hipótese 1:  Há prevalência de perfil regulatório dominante (prevenção ou promoção) 

na população considerando os três cargos (CISOs, CIOs e Analistas de SI) 

conjuntamente ou individualmente. 

 

Na etapa de tratamento de riscos, e com base em um contexto organizacional e em um conjunto 

de riscos identificados, analisados e avaliados, o CISO irá escolher os controles mais adequados, 

resultando em uma maior ou menor rigidez. Essa escolha poderá sofrer a influência do perfil 

regulatório dominante? Os demais cargos sofrem essa influência? Com isso, chegamos na nossa 

segunda hipótese: 

 

Hipótese 2:  O perfil regulatório dominante influi na escolha dos controles pelos CISOs 

e demais cargos (CIOs e Analistas de SI). 

 

Em complemento, argumentamos que pode existir diferenças entre os controles escolhidos 

pelos diferentes cargos. Isso nos leva a nossa terceira hipótese: 

 

Hipótese 3:  Há diferenças entre os controles escolhidos pelos diferentes cargos (CISOs, 

CIOs e Analistas de SI). 

 

 

 

4  METODOLOGIA 

 

 

Para a coleta, foi utilizada a plataforma SurveyMonkey para elaboração das surveys e a rede 

social Linkedin para o envio do pedido de preenchimento a potenciais participantes. Foi optado 

pelo Linkedin, pois é uma rede social onde participam muitos perfis profissionais utilizados 

para esse estudo. A Figura 3 descreve as etapas de aplicação das surveys. 
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FIGURA 3: ETAPAS DE APLICAÇÃO DAS SURVEYS 

 

 

A survey foi estruturada em três partes: 

1. Informações pessoais (2 questões). 

2. Autoavaliação do perfil de foco motivacional (11 questões – DOM_MOT1 a 

DOM_MOT 11). 

3. Tomada de decisão quanto a escolha de controles de SI (10 questões – POL1 a POL11) 

baseados na norma ISO 27002. 

 

Para as questões da autoavaliação do perfil regulatório dominante, foi utilizado um questionário 

criado pelo autor da Teoria do Foco Regulatório (Higgins Et Al., 2001), e para as questões de 

tomada de decisão quanto a escolha dos controles de SI, foram selecionados aleatoriamente 10 

controles da ISO 27002. Para a segunda e a terceira partes, foi utilizada uma escala Likert de 

cinco níveis de intensidade variando de “1” sem importância a “5” muito importante. O Anexo 

A relaciona todas as questões utilizadas na survey. 

Foram enviados no total 610 mensagens no Linkedin de solicitação para preenchimento da 

survey. Foram retornadas 150 surveys, sendo que 2 foram retiradas, pois o escore do perfil 

regulatório dominante de prevenção e promoção foram idênticos. 

Todos os dados da survey foram exportados da plataforma SurveyMonkey para uma planilha 

base e analisados no software R 

 

4.1 Coleta de dados para os CISOs 

 

Para a condução dessa coleta foram selecionados CISOs por meio da rede social Linkedin. Para 

essa seleção, foram inseridos na busca os cargos: CISO, CSO, Diretor de Segurança da 
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Informação, Diretor de Cibersegurança, Gerente de Segurança da Informação, Gerente de 

Cibersegurança, Director of Information Security, Information Security Manager, 

Cybersecurity Director, Cybersecurity Manager, Cyber Security Director, Cyber Security 

Manager e Chief Information Security Officer.  

Essa busca retornou 104 profissionais no Brasil e 86 dos EUA e Europa. Para os profissionais 

brasileiros foi enviada uma survey no idioma português e para os estrangeiros, foi enviada no 

idioma inglês. O período de coleta foi de 45 dias e realizado nos meses de janeiro e fevereiro 

de 2019. 

Para esses 190 profissionais, foi enviada uma mensagem solicitando o preenchimento de uma 

pesquisa elaborada na ferramenta SurveyMonkey que levou em média 8 minutos para ser 

preenchida. Dos 190 profissionais selecionados, 35 preencheram adequadamente a pesquisa.  

 

4.2 Coleta de dados para os CIOs 

 

Para a condução dessa coleta foram selecionados CIOs por meio da rede social Linkedin. Para 

essa seleção, foram inseridos na busca os cargos: CIO, Diretor de TI, Diretor de Tecnologia da 

Informação, IT Director e Director of Information Technology.  

Essa busca retornou 110 profissionais. O período de coleta foi de 45 dias e realizado nos meses 

de janeiro e fevereiro de 2019. 

Para esses 110 profissionais, foi enviada uma mensagem solicitando o preenchimento de uma 

pesquisa elaborada na ferramenta SurveyMonkey que levou em média 7 minutos para ser 

preenchida. Dos 110 profissionais selecionados, 39 preencheram adequadamente a pesquisa e 

foram consideradas aptos para análise.  

 

4.3 Coleta de dados para os Analistas de Segurança da Informação 

 

Para a condução dessa coleta foram selecionados Analistas de Segurança da Informação por 

meio da rede social Linkedin. Para essa seleção, foram inseridos na busca os cargos: Analista 

de Segurança da Informação, Especialista de Segurança da Informação, Information Security 

Analyst e Information Security Specialist.  

Essa busca retornou 310 profissionais. O período de coleta foi de 45 dias e realizado nos meses 

de janeiro e fevereiro de 2019. 

Para esses 310 profissionais, foi enviada uma mensagem solicitando o preenchimento de uma 

pesquisa elaborada na ferramenta SurveyMonkey que levou em média 7 minutos para ser 
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preenchida. Dos 310 profissionais selecionados, 74 preencheram adequadamente a pesquisa e 

foram consideradas aptas para análise. 

 

 

5  RESULTADOS 

 

As questões POL2 e POL6 estavam com a lógica de redação invertidas, portanto, quanto maior 

a média para essas duas, menor a restrição dos controles. Na planilha, foi necessário inverter 

esses dados. Finalizada a planilha, esses dados foram importados no R para a realização das 

análises. 

 

5.1 Estatística descritiva 

 

A Tabela 3 demonstra a distribuição dos respondentes por setores de atividade. Podemos notar 

que os setores de Serviços Financeiros e de Tecnologia da Informação são os que possuem mais 

respondentes.  

 

TABELA 3: DISTRIBUIÇÃO DOS RESPONDENTES POR SETORES DE ATIVIDADE 

Setor Analistas CIO CISO Total Geral 

Consultoria 7 1 5 13 

Educação 1 1  2 

Indústria 4 4 3 11 

Outros 17 6 3 26 

Serviços Financeiros 22 4 14 40 

Tecnologia da Informação 19 8 5 32 

Varejo 4 15 5 24 

Total Geral 74 39 35 148 

 

 

Na Tabela 4, temos a distribuição de respondentes por idade, onde os CIOs estão em uma faixa 

etária superior, os Analistas de SI em uma menor de até 40 anos, e os CISOs bastante 

concentrados entre 31 e 50 anos.  

 



19 

 

TABELA 4: DISTRIBUIÇÃO DE RESPONDENTES POR IDADE 

FAIXA DE IDADE ANALISTAS CIO CISO TOTAL 

18 a 25 anos 7     7 

26 a 30 anos 19   1 20 

31 a 40 anos 41 5 20 66 

41 a 50 anos 6 20 13 39 

51 a 60 anos 1 14 1 16 

TOTAL GERAL 74 39 35 148 

 

A Tabela 5 e a Tabela 6 demonstram para cada questão da survey, e para cada cargo, a média, 

desvio padrão, mínimo e máximo das respostas informadas pelos respondentes. A tabela 5 

contém as respostas para a auto-avaliação do perfil regulatório dominante dos respondentes, e 

a tabela 6, possui as respostas para a escolha dos controles.  
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TABELA 5: ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS RESPOSTAS SOBRE PERFIL REGULATÓRIO 

ITEM  MÉDIA DP MÍN MÁX 

DOM_MOT_1 

Em comparação com a maioria das pessoas, você 

normalmente não consegue obter o que deseja da 

vida? 

Analistas 2.72 0.71 1 4 

CIO 2.49 0.82 1 5 

CISO 2.57 0.70 2 4 

DOM_MOT_2 
Crescendo, você iria "cruzar a linha" fazendo coisas 

que seus pais não tolerariam? 

Analistas 2.04 0.99 1 5 

CIO 2.23 0.74 1 4 

CISO 2.40 1.06 1 5 

DOM_MOT_3 
Quantas vezes você realizou coisas que fizeram 

você ficar "empolgado" para trabalhar ainda mais? 

Analistas 3.76 0.72 2 5 

CIO 4.03 0.67 3 5 

CISO 4.00 0.59 3 5 

DOM_MOT_4 
Você ficou nervoso(a) com os pais frequentemente 

quando estava crescendo? 

Analistas 2.57 0.80 1 5 

CIO 2.46 0.68 1 4 

CISO 2.91 0.95 1 5 

DOM_MOT_5 
Com que frequência você obedeceu a regras e 

regulamentos estabelecidos por seus pais? 

Analistas 4.08 0.72 2 5 

CIO 4.13 0.70 2 5 

CISO 4.00 0.64 3 5 

DOM_MOT_6 
Crescendo, você já agiu de maneiras que seus pais 

achavam que eram ofensivas? 

Analistas 2.24 0.82 1 4 

CIO 2.00 0.73 1 4 

CISO 2.49 0.85 1 5 

DOM_MOT_7 
Você costuma fazer bem coisas diferentes que você 

tenta? 

Analistas 3.54 0.73 2 5 

CIO 3.72 0.69 2 5 

CISO 3.74 0.74 2 5 

DOM_MOT_8 
Não ser cuidadoso o suficiente me colocou em 

problemas às vezes. 

Analistas 2.61 0.66 1 4 

CIO 2.49 0.60 1 4 

CISO 2.60 0.60 1 4 

DOM_MOT_9 

Quando se trata de alcançar coisas que são 

importantes para mim, acho que não desempenho 

tão bem quanto eu gostaria de fazer. 

Analistas 2.55 0.71 1 4 

CIO 2.28 0.60 1 4 

CISO 2.09 0.66 1 4 

DOM_MOT_10 
Eu sinto que progredi para ser bem-sucedido em 

minha vida 

Analistas 3.81 0.66 2 5 

CIO 4.26 0.55 3 5 

CISO 4.03 0.62 3 5 

DOM_MOT_11 

Eu encontrei muito poucos hobbies ou atividades 

em minha vida que capturam o meu interesse ou me 

motivam a colocar esforço nelas. 

Analistas 2.65 0.93 1 5 

CIO 2.44 0.94 1 4 

CISO 2.63 0.84 1 5 
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TABELA 6: ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS RESPOSTAS SOBRE RIGIDEZ DOS CONTROLES 

ITEM  MÉDIA DP MÍN MÁX 

POL1 
O acesso à leitura e gravação de arquivos em pendrives, CDs, 

discos rígidos externos serão bloqueados. 

Analistas 4.59 0.76 2 5 

CIO 3.79 1.17 1 5 

CISO 4.23 1.19 1 5 

POL2 

Todos os usuários de sistemas de TI poderão conectar seus 

dispositivos pessoais (notebooks, smarphones, etc.) na rede 

corporativa da empresa. 

Analistas 1.72 0.96 1 4 

CIO 2.92 1.35 1 5 

CISO 1.83 1.12 1 4 

POL3 
Todos os usuários de sistemas de TI deverão trocar suas 

senhas obrigatoriamente a cada 20 dias. 

Analistas 3.49 1.23 1 5 

CIO 3.23 1.16 1 5 

CISO 2.54 1.07 1 4 

POL4 

As senhas das contas de acesso aos sistemas de TI não 

poderão ser repetidas. Cada conta de acesso aos sistemas 

deverá ter sua própria senha. 

Analistas 2.05 1.32 1 5 

CIO 2.23 1.25 1 5 

CISO 2.37 1.37 1 5 

POL5 
Todos os usuários que tirarem férias, terão seus acessos aos 

sistemas de TI bloqueados no período. 

Analistas 4.69 0.72 1 5 

CIO 4.03 0.93 2 5 

CISO 4.31 0.99 2 5 

POL6 
Será permitido o envio de informações da empresa a e-mails 

pessoais. 

Analistas 4.64 0.56 3 5 

CIO 4.08 1.04 2 5 

CISO 4.31 0.96 2 5 

POL7 

Caso os sistemas dos computadores pessoais ou smartphones 

não estejam em uso por até 5 minutos, eles serão bloqueados 

automaticamente, exigindo novo login. 

Analistas 4.46 0.74 2 5 

CIO 4.08 1.11 2 5 

CISO 4.17 0.79 2 5 

POL8 

Os visitantes (fornecedores, prestadores de serviços 

temporários etc.) não terão acesso à rede corporativa da 

empresa. 

Analistas 4.11 1.13 1 5 

CIO 3.95 1.17 2 5 

CISO 4.00 1.19 1 5 

POL9 

Se um funcionário for desligado da empresa, seus acessos aos 

sistemas de TI serão automaticamente bloqueados no dia do 

desligamento. 

Analistas 4.93 0.25 4 5 

CIO 4.92 0.27 4 5 

CISO 4.91 0.28 4 5 

POL10 

Caso um funcionário tenha seu cargo, departamento e/ou 

função alterados, os acessos atuais aos sistemas de TI deverão 

ser removidos automaticamente, e novos acessos concedidos. 

Analistas 4.81 0.57 2 5 

CIO 4.51 0.72 2 5 

CISO 4.74 0.44 4 5 

POL11 

Não será permitido o download e a instalação de qualquer tipo 

de software não homologado pela área de TI nos 

computadores da empresa. 

Analistas 4.80 0.60 2 5 

CIO 4.36 0.90 1 5 

CISO 4.46 0.92 2 5 

POLIT Média de POL1 a POL11 

Analistas 4.23 0.26 3.55 4.64 

CIO 3.90 0.40 3.18 4.64 

CISO 3.97 0.40 3.09 4.55 

 

 

Para os testes de hipóteses, foi preliminarmente calculada a diferença de escores que definem 

o perfil regulatório dominante conforme procedimento indicado no Regulatory Focus 

Questionnaire (Higgins et al., 2001). Essa diferença de escores é calculada com base nos 

escores Promo e Preve, calculados conforme as equações 1 e 2. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜 = [(6 − 𝑀𝑂𝑇1) + 𝑀𝑂𝑇3 + 𝑀𝑂𝑇7 + (6 −𝑀𝑂𝑇9) +𝑀𝑂𝑇10 + (6 − 𝑀𝑂𝑇11)]/6 Equação 1 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒 = [(6 − 𝑀𝑂𝑇2) + (6 − 𝑀𝑂𝑇4) + 𝑀𝑂𝑇5 + (6 −𝑀𝑂𝑇6) + (6 −𝑀𝑂𝑇8)]/5 Equação 2 
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Se Promo > Preve, então o perfil predominante é o Promocional, sendo perfil Preventivo em 

caso contrário. A Tabela 7 indica a distribuição dos perfis dos respondentes após efetuados 

esses cálculos.  

 

TABELA 7: DISTRIBUIÇÃO DE PERFIS REGULATÓRIOS 

Perfil Analistas CIO CISO Total  

Promocional 26 21 21 68 

Preventivo 48 18 14 80 

Total 74 39 35 148 

 

 

Na seção de respostas sobre os controles recomendados (POL1 a POL11), um escore geral pela 

média das notas atribuídas para cada item (POLIT), representa uma medida da percepção do 

respondente de como deve ser a rigidez mediante a escolha dos controles, ou seja, escores mais 

altos indicam maior rigidez. A média entre os indicadores foi considerada uma estratégia 

adequada porque o que se objetiva analisar é a expressão das escolhas dos controles como um 

todo, e a média das respostas a todos os múltiplos itens resulta uma visão geral do respondente 

sobre quão restritivo devem ser os controles de segurança da informação.  A Tabela 8 indica as 

médias dos resultados de POLIT para os vários perfis da amostra. 

 

TABELA 8: MÉDIA DA RIGIDEZ DOS CONTROLES ESCOLHIDOS 

Perfil Analistas CIO CISO Total  

Promocional 4.192 3.853 3.810 3.969 

Preventivo 4.248 3.965 4.214 4.178 

Total 4.229 3.904 3.971  

 

 

5.2 Testes de hipóteses 

 

Inicialmente, verificamos que não há evidências de prevalência de perfil regulatório na 

população considerando os três perfis conjuntamente (2= 0.97297, df = 1, p-value = 0.3239). 

Entretanto, há fortes evidências de que predomine o perfil preventivo entre os analistas (2= 

6.5405, df = 1, p-value = 0.01054), enquanto não há predominância de perfis entre CIOs (2= 

0.23077, df = 1, p-value = 0.631) nem entre CISOs (2= 1.4, df = 1, p-value = 0.2367). A Figura 

4 ilustra como o perfil preventivo prevalece sobre o promocional no grupo de analistas.   
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FIGURA 4: FREQUÊNCIA OBSERVADA POR PERFIL REGULATÓRIO 

 

 

Em seguida, testamos se o perfil regulatório predominante influi na escolha dos controles de 

segurança da informação, resultando em níveis distintos de rigidez. Ao analisarmos os dados 

da base completa, encontramos evidências de que a média da rigidez dos controles seja diferente 

entre os grupos de respondentes com características promocionais e preventivas (t = 3.5175, df 

= 123.3, p-value = 0.0006105). Entretanto, analisados individualmente, concluímos que não há 

diferenças quando observado o grupo de analistas (t = 0.79931, df = 41.245, p-value = 0.4287), 

assim como para os perfis de CIOs (t = 0.87622, df = 36.743, p-value = 0.3866). Já para o grupo 

dos CISOs, há fortes evidências de que o perfil regulatório predominante influa na rigidez dos 

controles adotados (t = 3.5664, df = 32.362, p-value = 0.001151). A Figura 5  ilustra as 

diferenças entre médias da rigidez dos controles em função dos cargos e perfis regulatórios 

predominantes. 
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FIGURA 5: RIGIDEZ DOS CONTROLES X PERFIL REGULATÓRIO DOMINANTE 

 

 

Quando analisados as possíveis diferenças entre os graus de rigidez adotados pelos diferentes 

cargos encontramos fortes evidências estatísticas de que os analistas optam por controles mais 

rígidos que os CIOs (t = 4.5755, df = 56.142, p-value = 0.00001335) e que os CISOs (t = 3.4799, 

df = 48.76, p-value = 0.0005334). Quando comparados, não se observa diferença 

estatisticamente significante entre as preferências por rigidez dos CIOs e CISOs (t = -0.72326, 

df = 71.184, p-value = 0.4719). A Figura 6 ilustra as distribuições dos escores de rigidez dos 

controles para os vários perfis de respondentes. 

 



25 

 

FIGURA 6: ESCORES DE RIGIDEZ DOS CONTROLES ESCOLHIDOS POR CARGO 

 

 

 

6  DISCUSSÃO E CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

 

 

Os resultados demonstram que o perfil regulatório dominante influi na rigidez dos controles 

escolhidos de segurança da informação. As análises demonstraram que as decisões dos CISOs 

são influenciadas pelo seu próprio perfil regulatório dominante quanto à rigidez na escolha dos 

controles. Embora não se conheçam estudos sobre o uso da teoria de foco regulatório sobre as 

decisões dos executivos de segurança da informação, esse achado está alinhado com estudos 

anteriores que indicam a influência do perfil regulatório sobre as decisões gerais de executivos 

(Gamache et al., 2015) e a influência dos diferentes perfis regulatórios do líder sobre as decisões 

colegiadas (Benjamin & Flynn, 2006). Assim, este trabalho amplia a teoria do foco regulatório 

ao aplicá-la a decisões de executivos em um contexto relevante e atual. Adicionalmente, 

contribui para o campo de segurança da informação porque permite compreender como 

indivíduos em diferentes níveis hierárquicos imprimem graus diferentes de suas convicções 

pessoais sobre as decisões de política de segurança que afetam as organizações como um todo. 

Ainda que a teoria preconize que as decisões dos indivíduos sejam influenciadas pelo seu 

próprio perfil regulatório, não observamos esse efeito no caso dos CIOs e analistas de segurança. 
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Com relação aos Analistas de SI, independentemente do seu perfil regulatório dominante, os 

resultados indicam que eles escolhem controles mais rígidos. Uma possível explicação para 

esse efeito é a influência adicional que a cultura organizacional exerce sobre as decisões dos 

indivíduos (Ashenden, & Sasse, 2013).  No caso dos analistas de segurança, faz parte de suas 

atribuições tornar a organização mais segura do ponto de vista informacional. Além disso, nos 

níveis hierárquicos mais baixos, a autonomia para fazer valer sua opinião pessoal é mais restrita. 

Portanto, mesmo analistas de segurança com perfil de promoção tenderão a perceber as 

demandas organizacionais como determinantes de suas ações.  

Outro aspecto refere-se à maior proporção de analistas de segurança com perfil preventivo do 

que promocional. Esse resultado é consistente com estudos anteriores que mostram que pessoas 

com perfil preventivo tendem a ser atraídas profissionalmente para postos de segurança (Fruhen, 

Weis, & Flin, 2015) e que profissionais tendem a perceber maior congruência em postos que 

apresentem características de acordo com seu regulatório predominante (Tziner, Oren, & 

Caduri, 2014) fator que se inclui no estímulo para sua permanência na função, o que, ao longo 

do tempo, resulta em um processo assemelhado à seleção natural, já que sentimentos de menor 

congruência com as definições funcionais tendem a estimular a migração para outra função. 

No caso dos CIOs, o efeito do foco regulatório predominante não se observou. Uma possível 

explicação se refere ao nível de responsabilidades do principal gestor das organizações, que 

envolve não apenas a segurança, mas também demandas sobre atendimento de resultados 

financeiros e de satisfação de clientes. Assim, o contexto de decisões diárias de um CIO envolve 

confrontar diretamente o dilema de segurança versus flexibilidade dos negócios. 

 

 

 

7  LIMITAÇÕES 

 

Este estudo não é livre de limitações. A literatura apresenta algumas discussões sobre o nível 

de efetividade das questões de autoavaliação para medida do Regulatory Focus Questionnaire. 

Além disso, usualmente criar um questionário de autoavaliação eficaz contendo apenas 11 

questões é algo desafiador, do ponto de vista psicométrico (Nunnally, 1978). Outro aspecto 

refere-se ao fato de que duas pessoas podem ter o foco motivacional de promoção, mas com 

níveis diferentes. Esse estudo não considerou essa diferença, pois para isso, precisaríamos de 

uma amostra muito maior. Uma outra limitação é referente a influência de aspectos culturais, 
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pois há estudos referentes a TFR que demonstram que culturas diferentes influenciam no 

modus-operandi do perfil regulatório dominante das pessoas.  

 

 

8  CONTRIBUIÇÕES PARA PRÁTICA GERENCIAL 

 

Os resultados demonstraram a necessidade do CISO conhecer como os vieses comportamentais 

podem influenciar suas tomadas de decisão. O autoconhecimento do seu perfil regulatório 

dominante o deixaria mais alerta quanto a influência dos vieses comportamentais. Portanto, 

uma recomendação prática seria o desenvolvimento de treinamentos para que o CISO pudesse 

adquirir melhor compreensão desse potencial viés em suas decisões. 

Igualmente,  as áreas de Recursos Humanos ou organizações de headhunting responsáveis pelo 

contratação de CISOs podem avaliar o perfil regulatório predominante baseando-se na TFR 

para que com isso selecionarem CISOs o mais alinhados possível com o contexto 

organizacional. Destaque-se que o perfil de CISO efetivo para uma startup pode ser diferente 

de um perfil para uma empresa multinacional de serviços financeiros com operação em diversos 

países e milhares de colaboradores. 

 

 
 

9  CONCLUSÃO 

 

O assunto segurança da informação é complexo e exige do seu principal líder (CISO) uma 

gestão holística e eficiente para que a organização tenha os ativos críticos protegidos quanto a 

confidencialidade, integridade e disponibilidade e os riscos adequadamente gerenciados. 

É função desse profissional tomar decisões alinhadas ao contexto da estratégia organizacional, 

que pode ficar comprometidas se a decisão for tomada sob a influência de vieses 

comportamentais. 

Esse estudo concluiu nas análises utilizando a TFR que os CISOs podem sofrer influência de 

vieses comportamentais, e isso pode prejudicar sua tomada de decisão na escolha de controles 

de SI. 

Os CIOs e os Analistas de SI, papéis corporativos que também podem influenciar no 

desempenho dos CISOs, também foram analisados. Este estudo indicou que, em média, para 

essas funções há uma menor exposição das decisões de segurança aos vieses pessoais do decisor. 
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É recomendável que a TFR seja conhecida para que os CISOs entendam seu perfil e possam 

procurar reduzir eventuais vieses comportamentais que possam desalinhar as decisões quanto 

aos controles de SI com o contexto organizacional. Igualmente, é recomendado que 

profissionais de RH e Headhunters selecionem CISOs para as organizações considerando os 

efeitos preconizados pela Teoria do Foco Regulatório e identificados neste estudo. 
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11  ANEXOS 

 

ANEXO A.  Questionários enviados a CISOs, CIOs e Analistas de SI 
Identificador Tipo Questão Referência 

01 Informações gerais Qual é sua idade? N/A 

02 Informações gerais A empresa onde você trabalha atua em qual setor de atividade? N/A 

As perguntas a seguir avaliam COM QUE FREQUÊNCIA eventos específicos ocorrem ou ocorreram em sua vida. 

03 
Avaliação do perfil de 

dominância motivacional 
Em comparação com a maioria das pessoas, você normalmente não consegue obter o que deseja da vida? 

REGULATORY FOCUS 

QUESTIONNAIRE (Higgins Et 

Al., 2001) 

04 
Avaliação do perfil de 

dominância motivacional 
Crescendo, você iria "cruzar a linha" fazendo coisas que seus pais não tolerariam? 

REGULATORY FOCUS 

QUESTIONNAIRE (Higgins Et 

Al., 2001) 

05 
Avaliação do perfil de 

dominância motivacional 
Quantas vezes você realizou coisas que fizeram você ficar "empolgado" para trabalhar ainda mais? 

REGULATORY FOCUS 

QUESTIONNAIRE (Higgins Et 

Al., 2001) 

06 
Avaliação do perfil de 

dominância motivacional 
Você ficou nervoso(a) com os pais frequentemente quando estava crescendo? 

REGULATORY FOCUS 

QUESTIONNAIRE (Higgins Et 

Al., 2001) 

07 
Avaliação do perfil de 

dominância motivacional 
Com que frequência você obedeceu a regras e regulamentos estabelecidos por seus pais? 

REGULATORY FOCUS 

QUESTIONNAIRE (Higgins Et 

Al., 2001) 

08 
Avaliação do perfil de 

dominância motivacional 
Crescendo, você já agiu de maneiras que seus pais achavam que eram ofensivas? 

REGULATORY FOCUS 

QUESTIONNAIRE (Higgins Et 

Al., 2001) 

09 
Avaliação do perfil de 

dominância motivacional 
Você costuma fazer bem coisas diferentes que você tenta? 

REGULATORY FOCUS 

QUESTIONNAIRE (Higgins Et 

Al., 2001) 

10 
Avaliação do perfil de 

dominância motivacional 
Não ser cuidadoso o suficiente me colocou em problemas às vezes. 

REGULATORY FOCUS 

QUESTIONNAIRE (Higgins Et 

Al., 2001) 

11 
Avaliação do perfil de 

dominância motivacional 

Quando se trata de alcançar coisas que são importantes para mim, acho que não desempenho tão bem 

quanto eu gostaria de fazer. 

REGULATORY FOCUS 

QUESTIONNAIRE (Higgins Et 

Al., 2001) 

12 
Avaliação do perfil de 

dominância motivacional 
Eu sinto que progredi para ser bem sucedido em minha vida. 

REGULATORY FOCUS 

QUESTIONNAIRE (Higgins Et 

Al., 2001) 

13 
Avaliação do perfil de 

dominância motivacional 

Eu encontrei muito poucos hobbies ou atividades em minha vida que capturam o meu interesse ou me 

motivam a colocar esforço nelas. 

REGULATORY FOCUS 

QUESTIONNAIRE (Higgins Et 

Al., 2001) 
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As vinhetas a seguir são diferentes dependendo do cargo em questão. 

 

CISOs: 

Imagine que você faça parte de uma multinacional presente em diversos países. Você é o responsável pela área de Segurança da Informação no Brasil e tem um reporte matricial com o 

CISO da multinacional e com o CEO do Brasil. 

O CISO da multinacional enviou a você um conjunto de controles que ele deseja que faça parte das políticas de SI de todas as subsidiárias pelo mundo. 

Apesar do reporte, você tem autonomia para definir o que é o melhor para a unidade brasileira. 

A relação a seguir relata quais são esses controles que deverão ser implementados, você deverá informar nas respostas o QUANTO ESTÁ DE ACORDO com os controles. São eles: 

 

CIOs: 

Imagine que você está participando de um Comitê de Segurança da Informação. Esse comitê é responsável pela definição dos controles que farão parte da Política Corporativa de SI da 

empresa. Essa política deverá ser conhecida e seguida por todos os colaboradores. 

O responsável pela área de SI definiu um conjunto inicial de controles e você deverá fornecer aos demais integrantes do comitê o QUÃO VOCÊ CONCORDA com esses controles 

propostos. São eles: 

 

Analistas de SI: 

Imagine que você faça parte de uma equipe de segurança da informação e que tenha sido convidado para participar do Comitê Corporativo de SI da empresa. Esse Comitê tem como 

função definir os controles que farão parte da Política de SI.  

Você deverá opinar sobre um conjunto de controles propostos. 

A relação a seguir relata quais são esses controles que deverão ser implementados, você deverá informar nas respostas o QUANTO ESTÁ DE ACORDO com os controles. São eles: 

 

14 

Tomada de decisão quanto a 

controles de segurança da 

informação 

O acesso à leitura e gravação de arquivos em pendrives, CDs, discos rígidos externos serão bloqueados. (ISO/IEC 27002, 2013) 

15 

Tomada de decisão quanto a 

controles de segurança da 

informação 

Todos os usuários de sistemas de TI poderão conectar seus dispositivos pessoais (notebooks, 

smarphones, etc.) na rede corporativa da empresa. 
(ISO/IEC 27002, 2013) 

16 

Tomada de decisão quanto a 

controles de segurança da 

informação 

Todos os usuários de sistemas de TI deverão trocar suas senhas obrigatoriamente a cada 20 dias. (ISO/IEC 27002, 2013) 

17 

Tomada de decisão quanto a 

controles de segurança da 

informação 

As senhas das contas de acesso aos sistemas de TI não poderão ser repetidas. Cada conta de acesso aos 

sistemas deverá ter sua própria senha. 
(ISO/IEC 27002, 2013) 

18 

Tomada de decisão quanto a 

controles de segurança da 

informação 

Todos os usuários que tirarem férias, terão seus acessos aos sistemas de TI bloqueados no período. (ISO/IEC 27002, 2013) 

19 

Tomada de decisão quanto a 

controles de segurança da 

informação 

Será permitido o envio de informações da empresa a e-mails pessoais. (ISO/IEC 27002, 2013) 

20 

Tomada de decisão quanto a 

controles de segurança da 

informação 

Caso os sistemas dos computadores pessoais ou smartphones não estejam em uso por até 5 minutos, eles 

serão bloqueados automaticamente, exigindo novo login. 
(ISO/IEC 27002, 2013) 
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21 

Tomada de decisão quanto a 

controles de segurança da 

informação 

Os visitantes (fornecedores, prestadores de serviços temporários etc.) não terão acesso à rede corporativa 

da empresa. 
(ISO/IEC 27002, 2013) 

22 

Tomada de decisão quanto a 

controles de segurança da 

informação 

Se um funcionário for desligado da empresa, seus acessos aos sistemas de TI serão automaticamente 

bloqueados no dia do desligamento. 
(ISO/IEC 27002, 2013) 

23 

Tomada de decisão quanto a 

controles de segurança da 

informação 

Caso um funcionário tenha seu cargo, departamento e/ou função alterados, os acessos atuais aos sistemas 

de TI deverão ser removidos automaticamente, e novos acessos concedidos. 
(ISO/IEC 27002, 2013) 

24 

Tomada de decisão quanto a 

controles de segurança da 

informação 

Não será permitido o download e a instalação de qualquer tipo de software não homologado pela área de 

TI nos computadores da empresa. 
(ISO/IEC 27002, 2013) 

 

 

 

 


