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RESUMO 

 

A segurança da informação nas empresas é uma necessidade e um desafio, pois impactos 

financeiros são cada vez mais recorrentes causados por violações das políticas da segurança da 

informação. Ainda que, as empresas implementem continuamente tecnologias para prevenir 

perdas, o ser humano continua sendo o elo mais fraco na segurança da informação. Assim, 

observar o comportamento de segurança do usuário sobre o aspecto de normas sociais é um 

desafio. Para endereçar essa questão, este estudo examinou a gravidade e certeza da detecção 

da punição, normas descritivas, normas morais e resistência à segurança da informação do 

usuário. Para tanto, foi empregada a técnica estatística de modelagem de equações estruturais, 

PLS-SEM (Partial Least Squares Structural Equation Modeling), com uma amostra de 174 

funcionários, de uma empresa de tecnologia de informação, no Brasil. O resultado demonstrou 

que a gravidade e a certeza da detecção possuem influência positiva na violação da política da 

segurança da informação relacionadas com as normas descritivas. No entanto, o resultado da 

gravidade de punição não demonstrou influência com as normas morais. Por outro lado, a 

certeza da detecção demonstrou um efeito negativo em violar a política da segurança da 

informação relacionada com as normas morais. Ainda, as normas descritivas e morais 

influenciaram positivamente no aumento da resistência à segurança da informação, no ambiente 

empresarial. Desse modo, este estudo demonstrou que normas sociais não contribuíram no 

contexto brasileiro para a segurança da informação, diferentemente de estudos realizados nos 

Estados Unidos. Assim, esta pesquisa contribui para a prática e literatura de sistemas de 

segurança de informação ao demonstrar a necessidade, para que os executivos brasileiros 

investiguem outras práticas que agreguem a efetividade da segurança da informação, no 

contexto brasileiro. 

 

Palavras-chave: Resistência da Segurança da Informação; Segurança da Informação; Normas 

Sociais; Punição; Normas Descritivas; Normas Morais.  



ABSTRACT 

 

Information security in companies is a necessity and a challenge, as financial impacts are 

increasingly recurrent caused by violations of information security policies. Even though 

companies continuously implement technologies to prevent losses, the human being remains 

the weakest link in information security. Thus, observing the safety behavior of the user on the 

aspect of social norms is a challenge. To address this issue, this study examined the severity 

and certainty of detecting punishment, descriptive norms, moral norms and resistance to the 

security of user information. For this purpose, the statistical technique of structural equation 

modeling, PLS-SEM (Partial Least Squares Structural Equation Modeling), was employed, 

with a sample of 174 employees, from an information technology company in Brazil. The result 

demonstrated that the severity and certainty of the detection have a positive influence on the 

violation of the information security policy related to the descriptive standards. However, the 

result of the severity of punishment did not show any influence with moral norms. On the other 

hand, the certainty of detection has shown a negative effect in violating the information security 

policy related to moral norms. Still, the descriptive and moral norms positively influenced the 

increase in resistance to information security in the business environment. Thus, this study 

demonstrated that social norms did not contribute in the Brazilian context to information 

security, unlike studies carried out in the United States. Thus, this research contributes to the 

practice and literature of information security systems by demonstrating the need for Brazilian 

executives to investigate other practices that add to the effectiveness of information security in 

the Brazilian context. 

 

Keywords: Resistance to Information Security; Information Security; Social Norms; 

Punishment; Descriptives Norms; Moral Norms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As empresas sempre usaram a informação para alcançar seus objetivos, seja com 

produtividade, ganho de eficiência, eficácia, redução de custos, competitividade e analise de 

tomada de decisão (SÊMOLA, 2013). Com o crescimento e disponibilidade das informações as 

organizações precisam analisar suas estratégias da segurança da informação (FARIA; 

MAÇADA; KUMAR, 2017). 

Nesta era da informação, o gerenciamento da segurança da informação tornou-se uma 

necessidade fundamental a ser adotada nas empresas, pode-se dizer que é um tema estratégico 

da gestão corporativa e não deve ser ignorado, pois seus resultados podem impactar na própria 

reputação e sobrevivência da empresa. A segurança da informação disponibiliza um plano para 

a proteção das informações, contendo objetivos que podem ser relacionados com os planos de 

negócio da organização (PIRONTI, 2010). 

Conforme Associação Brasileira de Normas Técnica,  
 
A segurança da informação é alcançada pela implementação de um conjunto 
adequado de controles, incluindo políticas, processos, procedimentos, 
estruturas organizacionais e funções de hardware e software. (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013b, p. 10). 
  

Com a utilização da segurança da informação, os clientes enxergam mais confiança, 

conseguindo mais eficiência e utilização de tecnologias para melhorar os processos e adquirir 

credibilidade com os clientes e conseguindo assim mais competitividade no mercado a qual 

atua (SUSANTO; MOHAMMAD, 2018). 

 Vale mencionar que o ser humano é um ponto importante a ser levado em consideração, 

independente da estratégia que a empresa defina, ou níveis de proteção das informações 

(PIMENTA; QUARESMA, 2016). Nas empresas o elo mais fraco relacionado com a segurança 

da informação é o fator humano, pois independente de processos preventivos e corretivos a 

serem implementados sempre existirá a possibilidade de serem realizados de de maneira correta 

ou incorreta pelo funcionário (LAURINO; GIL, 2019). O usuário é o elo mais fraco na 

segurança da informação, pois mesmo implementando sistemas de proteção e técnicas mais 

fortes e complexas, podem ser contornados de maneira consciente (HEARTFIELD; LOUKAS, 

2018). 

A pesquisa global do instituto Ponemon demonstra um custo médio anual de U$ 2,6 

milhões para as organizações, houve uma evolução do ano de 2017 para 2018 de 11% sobre os 

crimes cibernéticos e ataques baseados em pessoas (BISSELL; PONEMON, 2019). De acordo 
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com a  4ª Pesquisa nacional sobre conscientização corporativa em segurança da informação 

realizada em 2019, pela Flipside, gestores relatam que 52% dos incidentes de segurança foram 

causados por desatenção e cliques indevidos em links inseguros, recebidos via e-mail, SMS e 

redes sociais, seguidos do compartilhamento de senhas com 47,52%, e informações sensíveis 

em grupos de Whatsapp com 32,68% (MEYER, 2019). Ainda, o relatório anual de segurança 

de segurança da ESET mostra que 60% das organizações que responderam à pesquisa afirmam 

que sua principal preocupação é o acesso indevido à informação, o pódio é complementado por 

roubo de informação com 55%, e a infecção por códigos maliciosos 53% (ESET, 2019). 

Outra pesquisa global  da Ernst e Young demonstra que funcionários descuidados, 

inconscientes ou resistentes às políticas de segurança da informação são vistos por empresas de 

saúde como a vulnerabilidade que mais aumenta sua exposição, outras organizações enxergam 

que 33% dos funcionários são descuidados e inconscientes como a maior vulnerabilidade ao 

ativo da informação (KESSEL, 2019). Existe o relaxamento de funcionários mesmo quando 

não estão no ambiente de trabalho, mas que continuam acessando informações da empresa 

(MELLO; TEIXEIRA, 2019). O relatório da Cybersecurity revela que frente aos desafios da 

segurança da informação, as organizações já estão adaptando seu foco para o método da punição 

(61%) e detecção de ameaças internas (60%), enquanto a análise e  a pós-violação forense 

(45%), e a fraude (11%) (SCHULZE, 2020). 

Assim, a punição é utilizada para adequar o comportamento do funcionário, a fim de 

contribuir com as políticas da segurança da informação, por meio das normas sociais. A punição 

está relacionada à má conduta, definida como a certeza da detecção, severidade e celeridade 

das sanções contra o comportamento. (D'ARCY; HOVAV; GALLETTA, 2009; HOWE; 

LOFTUS, 1996; HU; XU; DINEV; LING, 2011; NAGIN; POGARSKY, 2001; STAFFORD, 

2015). 

No ambiente empresarial, os colaboradores devem seguir as normas sociais, 

comunicada pela organização, sobre as políticas da segurança da informação. As normas sociais 

são divididas em normas descritivas e normas morais (HERATH; RAO, 2009). As normas 

descritivas relaciona-se em que o indivíduo acredita nos que outras pessoas estão fazendo, 

imaginando que possível comportamento podem ter sucesso em determinadas situações 

(ANATOL, 2015). As normas morais são pensamento e crenças que uma pessoa possui e que 

se relaciona com sua própria responsabilidade de realizar algo, assim como declinar (AJZEN, 

1991), mas existem pessoas que possuem suas crenças e senso de responsabilidade em uma 

maturidade a qual não desviam seu foco de realizar o que é correto a ser feito (LU; ZOU; 

CHEN; LONG, 2020). 
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1.1 PROBLEMÁTICA E QUESTÃO DE PESQUISA 

 

As empresas de serviço de tecnologia de informação (TI) possuem uma grande massa 

de informações críticas e estão sujeitas a riscos e prejuízos  

A violação da segurança da informação possui um custo elevado para as empresas.  

Dessa forma, para mitigar esse problema, é aplicado o processo de punição. Este não garante 

que novas violações da política de segurança da informação não voltarão a acontecer. Ademais, 

as empresas não analisam as pressões sociais (normas descritivas e morais), às vezes, 

impactantes na resistência à segurança da informação dos funcionários. Com isso, empresas de 

serviços de tecnologia de informação necessitam de um alto nível de segurança da informação, 

por  possuírem uma grande massa de informações e, por esse motivo, esse tipo de empresa foi 

escolhida para este estudo. 

 

Frente a essa problemática, formula-se a seguinte pergunta de pesquisa: 

 

• A resistência à segurança da informação é influenciada pela punição, normas descritivas 

e normas morais dos funcionários em violar as políticas de segurança da informação? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Este estudo tem como objetivo analisar as relações entre punição, comportamento e 

resistência à segurança da informação. 

Para alcançar e cumprir o propósito dos objetivos da pesquisa, são descritas as etapas a 

serem realizadas no estudo, com sinalização do caminho percorrido na investigação:  

• Revisão teórica dos construtos (i) gravidade da punição, (ii) certeza da detecção, 

(iii) normas descritivas, (iv) normas morais e (v) resistência à segurança da 

informação; 

• Análise discriminante, convergente do modelo proposto; 

• Análise dos efeitos das relações do modelo estrutural; 

• Realização da conclusão.  
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Além das questões práticas sobre a necessidade da segurança da informação (BISSELL; 

PONEMON, 2019; D'ARCY; HOVAV; GALLETTA, 2009; ESET, 2019; FARIA; MAÇADA; 

KUMAR, 2017; HEARTFIELD; LOUKAS, 2018; HERATH; RAO, 2009; HOWE; LOFTUS, 

1996; HU; XU; DINEV; LING, 2011; KESSEL, 2019; MELLO; TEIXEIRA, 2019; MERHI; 

AHLUWALIA, 2019; MEYER, 2019; NAGIN; POGARSKY, 2001; PIMENTA; 

QUARESMA, 2016; PIRONTI, 2010; SCHULZE, 2020; SÊMOLA, 2013; STAFFORD, 2015; 

SUSANTO; MOHAMMAD, 2018), na literatura acadêmica existe apenas um estudo de Merhie 

e Ahluwalia (2019), que examina o impacto dos fatores da punição e normas sociais (normas 

descritivas e morais) sobre  resistência à segurança da informação, não existe a aplicação dessa 

pesquisa no contexto Brasil, em uma  empresa da tecnologia de informação. De acordo com os 

próprios autores, é sugerido examinar outros contextos diferentes da amostra coletada, na região 

sudoeste, dos Estados Unidos. 

Dessa forma, até onde foi pesquisado trata-se de um estudo inédito, que analisa as 

relações entre punição, comportamento e resistência à segurança da informação dos 

funcionários, em uma empresa de TI, localizada no Brasil. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

O trabalho aplicado foi organizado em seções, conforme estrutura de pesquisa apresentada, 

na figura abaixo: 
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Figura 1 - Estrutura de pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A pesquisa foi estruturada com a primeira seção de introdução, contextualização, 

problemática, questão de pesquisa, objetivos e justificativa sobre a influência entre punição, 

comportamento e resistência à segurança da informação, a segunda seção apresenta os 

fundamentos acadêmicos relacionados à questão de pesquisa, a terceira seção apresenta a 

metodologia de pesquisa, o relato da abordagem de pesquisa escolhida, métodos adotados para 

coleta e análise de dados, a quarta seção apresenta relato de conclusões e a última seção, 

contribuições práticas, teórica, limitações e estudos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica tem por objetivo apresentar as principais discussões teóricas, 

sobre aspectos conceituais do sistema de gestão da segurança da informação e os construtos de 

gravidade da punição, certeza da detecção, norma descritiva, norma moral e resistência à 

segurança da informação. Neste momento, procura-se elaborar um referencial teórico para 

desenvolver a pesquisa, a fim de compreender a relação da resistência de segurança da 

informação dos funcionários. 

 

 

2.1 SISTEMAS DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (ASPECTOS 

CONCEITUAIS) 

 

A segurança da informação fornece vários meios para proteger a informação, tais como 

políticas, processos, diretrizes entre outros e  apoia a organização a conseguir alcançar seus 

objetivos (FONTES, 2017). Um dos principais documentos que norteiam a segurança da 

informação é chamado de política de segurança da informação (PSI), que orienta e estabelece 

as diretrizes corporativas para a proteção dos ativos da informação, assim como sua 

responsabilidade legal para todos usuários (GALEGALE; FONTES; GALEGALE, 2017). 

Conforme Associação Brasileira de Normas Técnicas,  
 
O sistema de gestão da segurança preserva a confidencialidade, integridade e 
disponibilidade da informação por meio da aplicação de um processo de 
gestão de riscos e fornece confiança para as partes interessadas, de que os 
riscos são adequadamente gerenciados. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2013a, p. 9). 
 

A gestão da segurança da informação é flexível e pode ser adaptada facilmente por 

vários modelos de governança, como por exemplo COBIT (Control Objectives for Information 

and related Technology), COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission), ISO/IEC 27001 entre outros (FAZLIDA; SAID, 2015). 

O padrão mais conhecido e praticado a nível global para o sistema de gestão da 

segurança da informação é a norma ISO/IEC 27001:2013, que é um modelo padronizado para 

estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar os 

sistemas e processos de segurança da informação em uma organização e que apoia as áreas de 

TI e a governança corporativa (ZAINI; MASREK; SANI, 2020).  
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A informação possui um ciclo de vida, onde existe o tratamento e análise as quais são 

envolvidas (BERNARD, 2007). Segundo Sêmola (2013, p. 34),  “[...] o ciclo de vida da 

informação é definido como: manuseio, armazenamento, transporte e descarte, viabilizando a 

identificação e o controle de ameaças e vulnerabilidades”. 

É importante reforçar que, atualmente, o bem mais valioso de qualquer tipo de 

organização são os seus dados. Ainda que, o petróleo continue sendo um dos recursos 

econômicos mais valiosos, atualmente essa visão está mudando com a disponibilização de 

dados de maneira abundante. Com isso, pode-se dizer que os dados já são o novo petróleo 

(FAUERBACH, 2019). Por esta razão, uma preocupação semelhante tem sido levantada pelas 

gigantes como Google, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft, que negociam dados, o novo 

petróleo da era digital (THE ECONOMIST, 2017). 

Neste contexto, em tempos de globalização, a gestão da segurança da informação é 

crucial, para que as organizações funcionem de forma segura, sem prejuízos, seja de imagem 

e/ou financeiro. Por isso, as organizações precisam seguir suas respectivas políticas da 

segurança da informação, a fim de mitigar possíveis incidentes e danos até irreversíveis. 

 

 

2.2 RESISTÊNCIA À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

A resistência a mudança é regularmente pesquisada na literatura e prática,  sobre a visão 

de mudança organizacional, essas pesquisas são em sua maioria para entender porque projetos 

acabaram falhando parcialmente e/ou totalmente, independente se existe o envolvimento da 

segurança da informação e outras tecnologias (OREG, 2006). Por natureza, as pessoas possuem 

uma maneira de pensar que podem ser antiga ou nova, mas independente da maneira de pensar 

tudo o que é novo normalmente desperta um medo, ansiedade, pois existe a possibilidade da 

zona de conforto ficar em risco (SHAHBAZ; GAO; ZHAI; SHAHZAD et al., 2019). Segundo 

Piderit (2000, p. 785), “A resistência pode ser um comportamento tridimensional, de forma 

negativa relacionada a mudança, que está composta pela afetiva, comportamentos e 

cognitivos”.  Um dos maiores problemas da segurança da informação continua sendo a 

resistência dos usuários, que acabam não seguindo os processos que a empresa capacita e 

comunica (PUHAKAINEN; SIPONEN, 2010). Os funcionários são responsáveis por aderir ou 

não a execução da política de segurança da informação (HERATH; RAO, 2009). 

Desta forma, o conhecimento sobre a segurança da informação e a respectiva 

consciência do funcionário é fundamental para que o comportamento possa mudar a favor da 
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política de segurança da informação, evitando incluso problemas em auditorias, sejam internas 

e/ou externas (SAMHAN, 2020).  

Assim, pode-se afirmar que mudanças organizacionais com ou sem tecnologia podem 

despertar um comportamento no funcionário que impacta a resistência a política de segurança 

da informação organizacional (KLAUS; BLANTON, 2010). Se os funcionários não realizarem 

os processos da segurança da informação conforme as PSI, o sistema de gestão da segurança da 

informação se torna enfraquecido e abre oportunidades em deixar os ativos da informação 

vulneráveis (PUHAKAINEN; SIPONEN, 2010). 

 

 

2.3 PUNIÇÃO 

 

A teoria da dissuasão, mais conhecida como punição presume que existe um interesse 

nas pessoas em maximizar seus desejos, evitar ou minimizar a insuficiência, como por exemplo 

comunicação e determinação de punição (VANCE; SIPONEN; STRAUB, 2019). Segundo 

Rashdall (1891, p. 20), “Um homem errou, portanto, por essa razão, e por nenhuma outra, diz-

se, que seja punido, com isso a punição olha para o passado, não para o futuro”. O indivíduo 

realiza uma analise de tomada de decisão racional para impossibilitar que a aplicação de 

punição seja realizada (STAFFORD, 2015). Além disso, a  punição pode ser dividida em três 

aspectos: gravidade da punição, celeridade e certeza da detecção (NAGIN; POGARSKY, 

2001). 

A violação da política de segurança da informação pelo funcionário é um problema que 

as empresas sofrem com diversos impactos e para tentar evitar essas violações, é utilizada a 

prática da punição, também conhecida como processo de punição disciplinar (VANCE; 

SIPONEN; STRAUB, 2019). Em toda organização existe o papel do líder ou superior que é 

responsável por administrar a aplicar a punição e que também realiza a comunicação com a 

equipe em busca que todos tenham consciência em seguir a PSI atuando como um promotor e 

motivador. (BALL; SIMS, 1991). Desse modo, é importante dizer que empresas dependendo 

da sua maturidade podem ter problemas com a aplicação da punição, pois os funcionários 

podem continuar a cometer violações as PSI podendo causar algum tipo algum tipo de 

sofrimento ao funcionário (TANG; GRAY, 2018). 

As empresas realizam rotinas de supervisão dos funcionários como por exemplo 

auditoria, que ajuda a reforça a necessidade de mudar o comportamento como uma maneira 

corretiva (ZOGHBI; LARA, 2011). Ademais, a aplicabilidade da teoria da punição é 
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normalmente usada pelo sistema de gestão da segurança da informação a fim de refletir o 

comportamento do funcionário (D'ARCY; HERATH, 2011). 

Straub e Welke (1998) em seus estudos identificaram que,  a gravidade e certeza da 

detecção da punição é eficaz quando funcionários são convencidos que o sistema de gestão de 

segurança da informação realmente funciona, isso independente da velocidade que serão 

comunicados. A aplicação sobre o grau de gravidade da punição ajuda na redução das violações 

das politicas de segurança da informação da organização (HERATH; RAO, 2009). 

É importante ressaltar que, da mesma forma que existem resultados positivos sobre a 

aplicabilidade da punição, existem resultados negativos, ou seja, falta de eficácia sobre a  

aplicação da punição. Com isso, mesmo que os funcionários aceitem e pratiquem de forma 

correta as políticas da segurança da informação, existe o cenário em que pode chegar de 

indiferença a indisciplina dependendo do nível de gravidade da punição (FURNELL; 

THOMSON, 2009). No estudo de Guo e Yuan (2012), foi demonstrado que a aplicação da 

punição possui um efeito negativo, ou seja, possivelmente a PSI será violada novamente. 

Reforçando esse resultado, o estudo de  Hu Xu, Tamara e Hong (2011) também demonstrou 

que a aplicação da punição não reduz a violação das políticas da segurança da informação 

Assim, conforme descrito, existem estudos com resultados divergentes, voltados para o 

papel da punição como impedimentos no contexto do cumprimento das políticas da segurança 

da informação organizacional, e, por isso, exigem uma pesquisa adicional para esclarecer essa 

lacuna. 

 

 

2.4 NORMAS SOCIAIS: NORMAS DESCRITIVAS 

 

Segundo Cialdini, 
 
Além das percepções do que a maioria dos outros aprova (a norma social 
injuntiva), existe um segundo tipo normativo social (a norma social descritiva) 
que também direciona o comportamento de maneira vigorosa, onde Normas 
sociais descritivas referem-se à percepção de alguém sobre o que a maioria 
dos outros realmente faz. (CIALDINI, 2007, p. 264).  
 

Desse modo, o que todo mundo faz, em torno de uma pessoa, afetará essa pessoa a 

considerar uma determinada situação. Com isso, o funcionário acaba aceitando a percepção do 

que as outras pessoas podem estar fazendo e toma isso como uma verdade replicando o 

comportamento (PARK; ULUSOY; CHOI; LEE, 2020).  As normas descritivas são preditores 
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significativos de comportamento e devem ser modeladas juntas. As normas descritivas refletem 

o comportamento de outras pessoas a qual é uma forma descomplicada de poder realizar a 

imitação de possíveis ações (MELNYK; HERPEN; TRIJP, 2010). 

Existem estudos divergentes nos resultados em que as normas descritivas exercem 

influência sobre os funcionários, a fim de diminuir a resistência à segurança da informação.  Os 

estudos de Merhi e Ahluwalia (2019), identificaram que os funcionários diminuíram a 

resistência de segurança da informação em violar a PSI, pois foram impactados positivamente 

pelas normas descritivas e as normas morais. Outro estudo corrente realizado pelos autores 

Wiafe, Koranteng, Wiafe e Obeng et al. (2020), relata que os funcionário são influenciados pelo 

comportamento de outros funcionário em executar as políticas de segurança da informação. 

 

 

2.5 NORMAS SOCIAIS: NORMAS MORAIS 

 

Segundo Ajzen (1991, p. 199), “[...] normas morais são sentimentos de obrigação moral 

ou responsabilidade de um determinado comportamento, ou se recusam a executar, um 

determinado comportamento”. As normas sociais são prescrições de comportamento, onde é 

esperado um comportamento adequado ou correto e que membros de um grupo realizam 

determinada influência social no grupo como um todo (REESE; ROSENMANN; CAMERON, 

2019). A mensuração a nível de grupo podem ser realizadas nas normas sociais, com isso é 

possível demonstrar quais comportamentos são ou não aceitos no grupo, incluso é possível ter 

compreensão do indivíduo e identificar quais são as regras que vigoram no determinado grupo 

a qual faz parte (LAPINSKI; RIMAL, 2005).  

No entanto, apesar de haver pouca importância das normas sociais sobre o entendimento 

do comportamento, falta o entendimento de como é realizado essa dependência  (VEIGA; 

TORRES; BRUNO-FARIA, 2013). A atitude do indivíduo com ele mesmo a qual realiza uma 

decisão é chamada de normas morais, que está relacionado com ética e seus valores ou de um 

grupo (KELSEN, 2009). 

Portanto, os funcionários deveriam seguir as políticas de segurança da informação, pois 

as regras internas da organização estão relacionadas a questões éticas onde é necessário tomar 

uma decisão ao executar o processo.  
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2.6 MODELO DE PESQUISA E HIPÓTESE 

 

Em vista da revisão de literatura conduzida até aqui, foi desenvolvido o modelo de 

pesquisa adaptado de  (MERHI; AHLUWALIA, 2019), onde foram utilizadas outras variáveis 

de controle e utilizada a modelagem de equações estruturais (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). 

Posto isto, o modelo desta pesquisa encontra-se representado na figura 2. 

 

 
Figura 2 - Modelo de pesquisa 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir do estudo inicial (MERHI; AHLUWALIA, 2019) 
Nota: Cada elipse representa um construto, e as respectivas setas representam a relação hipotética entre os 
construtos 
Legenda: H1.a) Hipotética relação entre: gravidade da punição com normas descritivas; H1.b) Hipotética relação 
entre: gravidade da punição com normas morais; H2.a) Hipotética relação entre: certeza da detecção com normas 
descritivas; H2.b) Hipotética relação entre: certeza da detecção com normas morais; H3) Hipotética relação entre: 
normas descritivas e normas morais; H4) Hipotética relação entre: normas descritivas e resistência segurança da 
informação; H5) Hipotética relação entre: normas morais e resistência segurança da informação. 

 

 

Conforme o modelo de pesquisa, representado na figura 2, para as variáveis de controle, 

utilizou-se a abordagem, por Nitzl e Hirsch (2016), que liga as variáveis de controle  à variável 

dependente resistência à segurança informação. 

Todas as hipóteses representadas na figura 2 direcionam o questionamento teórico sobre 

o problema de investigação, analisando algum tipo de relação que diferencie as variáveis 

envolvidas, além de facilitar a direção da abordagem analítica adequada ao seu tratamento. As 

hipóteses contribuem para responder à questão do objetivo da pesquisa: 
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• Resistência à segurança da informação é influenciada pela punição, normas 

descritivas e normas morais dos funcionários em violar a PSI? 

 

 

2.6.1 A influência da gravidade da punição em relação à norma descritiva e norma moral 

 

Nas empresas, os funcionários não são vigiados constantemente durante a execução dos 

seus trabalhos, com isso a punição possivelmente não terá efeito no comportamento em seguir 

as políticas de segurança da informação (MERHI; AHLUWALIA, 2019). A gravidade da 

punição pode ser entendida pelos funcionários como apenas uma ameaça a fim de pressionar 

para que os processos sejam seguidos (VANCE; SIPONEN; PAHNILA, 2012). As normas 

descritivas não são levadas em consideração pelos funcionários, pois ele desconhecem tal 

norma (CIALDINI, 2007). 

Os funcionários são influenciados pelo comportamento individual das normas morais e 

essa visão é importante para tomada de decisão durante a execução de processos (TYLER; 

LIND, 1992). O funcionário não possui incômodo moral, com isso tendo a oportunidade de 

violar as políticas de segurança da informação o realizará (HERATH; RAO, 2009). 

A partir desses argumentos, propõem-se as seguintes hipóteses: 

 

H1.a) Hipótese: A gravidade da punição (por violar as PSI) está positivamente 

relacionada às normas descritivas de conformidade com as políticas da segurança da 

informação. 

 

H1.b) Hipótese: A gravidade da punição (por violar as PSI) está positivamente 

relacionada às normas morais de conformidade com as políticas da segurança da 

informação. 

 

 

2.6.2 A influência da certeza da detecção, em relação à norma descritiva e norma moral 

 

A certeza da detecção da punição não possui impacto considerável no funcionário em 

violar as políticas de segurança da informação (HU; XU; DINEV; LING, 2011). Visto que, 

normas descritivas está baseada na realização em que os outros estão fazendo, os funcionários 

tem maior tendência em replicar o comportamento dos demais (SHEERAN; ORBELL, 1999). 
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Especialistas em segurança da informação cada vez mais estão utilizando a certeza da detecção 

da punição nas empresas, baseando-se na literatura científica (VANCE; SIPONEN; STRAUB, 

2019). Contudo, as normas sociais realizam promessas de punições de maneira informal, com 

isso pode ser considerado um comportamento moralmente importante  (CIALDINI, 2007). 

A partir desses argumentos, propõem-se as seguintes hipóteses: 
 

H2.a) Hipótese: A certeza da detecção da punição (por violar as PSI) está 

positivamente relacionada às normas descritivas de conformidade com as políticas da 

segurança da informação. 
 

H2.b) Hipótese: A certeza da detecção (por violar as PSI) está positivamente 

relacionada às normas morais de conformidade com as políticas da segurança da 

informação. 
 

 

2.6.3 A influência da norma descritiva em relação à norma moral 

 

Funcionários que violam as políticas da segurança da informação possibilitam que essa 

ação negativa seja multiplicada por outros funcionários. Portanto, as normas descritivas estão 

relacionados com o comportamento da maioria, com isso o funcionário percebe por meio da 

norma moral a aprendizagem social (LU; ZOU; CHEN; LONG, 2020). Assim, pode-se esperar 

que o comportamento dos outros afete suas autoexpectativas e normas morais (MERHI; 

AHLUWALIA, 2019). 

A partir desses argumentos, propõe-se a seguinte hipótese: 

 

H3) Hipótese: As normas descritivas (por violar as PSI) estão positivamente 

relacionadas às normas morais de conformidade com as políticas da segurança da 

informação. 
 

 

2.6.4 A influência das normas descritivas e morais, em relação à resistência segurança da 

informação 
 

É pressuposto que os funcionários que executam de forma correta as políticas da 

segurança da informação, não possuem resistência à política de segurança da informação. Visto 
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que, normas descritivas retratam o que os demais estão fazendo, então se muitos estão fazendo, 

provavelmente é uma coisa correta a se fazer (CIALDINI, 2007). As pessoas são influenciadas 

conforme as reações do grupo a qual entende que é importante ou faz sentido para ela. 

(BANDURA, 1976). No contexto da conformidade com a política de segurança, se os 

funcionários assistirem outros colegas de trabalho executando os processos de segurança da 

informação de forma correta, esta ação será replicada (HERATH; RAO, 2009). 

Os funcionários realizam respectivas atividades com base em suas obrigações morais, 

se adaptando e executando as PSI de forma correta (WIAFE; KORANTENG; WIAFE; OBENG 

et al., 2020). Assim, cabe ao funcionário aceitar as políticas de segurança da informação, 

baseando-se em suas crenças e normas morais (YAZDANMEHR; WANG, 2016). Se os 

funcionários seguem as orientações de seus gestores, equipe de TI e recebem capacitação sobre 

os processos de segurança da informação, é plausível que não seja violado a PSI (HERATH; 

RAO, 2009). 

A partir desses argumentos, propõem-se as seguintes hipóteses: 

 

H4) Hipótese: As normas descritivas (por violar as PSI) estão negativamente 

relacionadas à resistência dos funcionários às políticas da segurança da informação; 

 

H5) Hipótese: As normas morais (por violar as PSI) estão negativamente relacionadas 

à resistência dos funcionários às políticas da segurança da informação. 
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As hipóteses e literatura de base estabelecidas no estudo, estão sumarizadas no Quadro 

1 

Quadro 1 - Hipóteses e literatura base 

 
Hipóteses 

 
Literatura base 

H1.a) Hipótese: A gravidade da punição (por violar as 
PSI) está positivamente relacionada às normas 
descritivas de conformidade com as políticas da 
segurança da informação. 
 Tyler e Lind (1992), Cialdini (2007), Herath e 

Rao (2009); Vance, Siponen e Pahnila (2012) 
e Merhi e Ahluwalia (2019)  H1.b) Hipótese: A gravidade da punição (por violar as 

PSI) está positivamente relacionada às normas morais de 
conformidade com as políticas da segurança da 
informação. 
 
H2.a) Hipótese: A certeza da detecção da punição (por 
violar as PSI) está positivamente relacionada às normas 
descritivas de conformidade com as políticas da 
segurança da informação. 
 Sheeran e Orbell (1999), Cialdini (2007), Hu, 

Xu, Dinev e Ling (2011) e Vance, Siponen e 
Straub (2019) H2.b) Hipótese: A Certeza da detecção (por violar as 

PSI) está positivamente relacionada às normas morais de 
conformidade com as políticas da segurança da 
informação. 

 
H3) Hipótese: As normas descritivas (por violar as PSI) 
estão positivamente relacionadas às normas morais de 
conformidade com as políticas da segurança da 
informação. 
 

Merhi e Ahluwalia (2019) e Lu, Zou, Chen e 
Long (2020). 
 

H4) Hipótese: As normas descritivas (por violar as PSI) 
estão negativamente relacionadas à resistência dos 
funcionários às políticas da segurança da informação. 
 

Bandura (1976), Cialdini (2007), Herath 
e Rao (2009), Yazdanmehr e Wang 
(2016) e Wiafe, Koranteng, Wiafe e 
Obeng et al. (2020) 

H5) Hipótese: As normas morais (por violar as PSI) 
estão negativamente relacionadas à resistência dos 
funcionários às políticas da segurança da informação. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Observa-se que o modelo de pesquisa é complexo e envolve uma série de aspectos inter-

relacionados e, por isso, não pode ser diretamente observado ou medido. Nesse sentido, é 

necessário um conjunto de indicadores a serem mensurados, e que se acredita refletirem toda a 

complexidade dos construtos (HAIR; BLACK; BABIN; ANDERSON et al., 2009). 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

Neste capítulo é apresentado o método de pesquisa utilizado para alcançar os objetivos 

propostos anteriormente. Será apresentada a estratégia adotada e o desenho de pesquisa, bem 

como o detalhamento das técnicas de coleta de dados e a condução da análise dos dados. 

O estudo utilizou a técnica PLS-SEM (Partial Least Squares – Structural Equation 

Modeling), em que  o PLS-SEM é semelhante ao uso de análise de regressão múltipla, sendo o 

principal objetivo maximizar a variância explicada nos construtos dependentes e avaliar a 

qualidade dos dados, com base nas características do modelo de mensuração (HAIR; HULT; 

RINGLE; SARSTEDT, 2016). A técnica do PLS foi adotada, porque não exige a rigidez à 

normalidade da distribuição nem na independência dos dados, além de ser um método adequado 

para modelar relações complexas (HAIR; HULT; RINGLE; SARSTEDT, 2016). 

A técnica PLS-SEM, para o estudo, utilizou o software SmartPLS, versão 3.3.2 

(RINGLE; WENDE; WILL, 2005). 

 

 

3.1 AMOSTRA 

 

O tamanho do estudo atendeu à regra empírica aplicada na literatura, para o uso da 

técnica do PLS-SEM (HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009; SOSIK; KAHAI; 

PIOVOSO, 2009; URBACH; AHLEMANN, 2010), que considera dez vezes o número de 

caminhos estruturais chegando, de forma direta, num particular construto reflexivo. 

Os construtos que recebem caminhos estruturais são normas descritivas, normas morais 

e resistência segurança da informação. Foi analisada a variável endógena, que recebe maior 

número de setas, nesse caso, a variável resistência segurança da informação. 

Nesta pesquisa utilizou-se o software G* Power versão 3.1 para obter maior rigor 

estatístico em estimar o tamanho mínimo da amostra (FAUL; ERDFELDER; LANG; 

BUCHNER, 2007). É recomendado como alternativa a utilização de  programas, como o G * 

Power, disponível gratuitamente para realizar análises de potência específicas, para 

configurações de modelos (HAIR; HULT; RINGLE; SARSTEDT, 2016). 

A execução do software G*Power foi avaliada com o parâmetro do poder estatístico de 

80%, com nível de significância de 5% (0,05), e tamanho do efeito f2 de 0,15, conforme Jacob 
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(1992) e Hair, Hult, Ringle e Sarstedt (2016). Com isso, o tamanho mínimo da amostra saiu de 

50 casos e chegou em 92 casos. Dessa forma, o tamanho da amostra de 174 casos é superior à 

quantidade mínima. 

 

 

3.2 OPERACIONALIZAÇÃO 

 

O modelo adotou variáveis de estudos correntes. Os construtos de normas descritivas, 

morais e resistência à segurança da informação foram adaptados do estudo de  Merhi e 

Ahluwalia (2015). Como forma de  enriquecer os construtos e atender à necessidade mínima de 

três itens, por construto, foram adicionados itens nos construtos, normas descritivas, morais e 

resistência à segurança da informação provenientes do modelo proposto de Herath e Rao 

(2009). 

Para verificar se todos os itens do instrumento de pesquisa seriam compreendidos pelos 

respondentes, foi realizada uma validação semântica. A análise semântica envolve a 

compreensão dos itens pela população-alvo, ou seja, a população a que se destina o instrumento, 

tendo relevância quanto à inteligibilidade dos itens e validade aparente (PASQUALI, 2010). 

 Após a adequação do instrumento, ocorreu a avaliação de especialistas (pesquisadores 

e professores), da área de tecnologia e segurança da informação, com mais de 20 anos de 

experiência. Avaliaram o instrumento e  colocaram  a percepção sobre o conteúdo em que as 

recomendações recebidas foram aceitas, e os devidos ajustes foram realizados no conteúdo do 

instrumento de pesquisa. Para medir as variáveis na aplicação do instrumento, foi aplicada a 

escala Likert com sete pontos (-3:Discordo totalmente; -2; -1; 0: Não concordo, nem discordo; 

+1;+2; +3: Concordo plenamente). Na escala likert, os dados são tratados como intervalares, 

assim, a escala Likert possui as características de descrição, ordem e distância (MALHOTRA, 

2011). 

O pré-teste foi aplicado para uma amostra de 31 executivos  na organização alvo da 

pesquisa, o que atende às recomendações de tamanho mínimo da amostra de pré-teste para 15 

respondentes (MALHOTRA, 2011), a fim de validar o instrumento de pesquisa e realizar a 

análise sobre o resultado final, em que, após essa análise, seguindo os rigores metodológicos, 

foi iniciada a fase da pesquisa final. 

O instrumento de pesquisa foi desenvolvido, por meio de um software, que permite a 

criação e o envio on-line, coletando os dados, de forma automática baseando-se nas respostas. 

A escolha desta estratégia de instrumento de pesquisa on-line foi devido ao fato de que os 
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colaboradores da organização alvo da pesquisa já possuam familiaridade com o uso da internet. 

O departamento de comunicação foi um dos patrocinadores para essa iniciativa, assim como, 

Chief Executive Officer (CEO), isso ajudou e aproximou o canal entre os respondentes e o 

pesquisador, reforçando a mensagem para os funcionários, sobre a importância de responder a 

esta pesquisa acadêmica. 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa foi enviada para 400 funcionários, de uma empresa prestadora de serviço, 

de tecnologia de informação, com matriz no México, com mais de 36 anos de existência, 

presente em 20 países, e que possui faturamento próximo a 1 bilhão de dólares (resultado não 

oficialmente divulgado, por ser de capital fechado). A empresa é a maior em serviços de TI, 

com origem na América Latina, presente em todos os continentes. No Brasil, onde será 

realizada esta pesquisa, os escritórios detêm os certificados: ISO/IEC 27001:2013 (padrão e 

referência internacional, para a gestão da segurança da informação), ISO/IEC 9001:2015 

(padrão e referência internacional, para o sistema de gestão de qualidade), ISO/IEC 20000-

1:2018 (padrão e referência internacional, para sistema de gestão de serviços em TI), entre 

outros certificados, assegurando que a escolha da empresa foi congruente para este estudo. 

Ainda sobre a empresa-alvo da pesquisa, esta possui um portfólio de diversos serviços de TI, 

como: soluções de suporte e manutenção de aplicações; desenvolvimento de sistemas (nos 

Centros Globais de Desenvolvimento); consultoria de negócios; implantação e migração de 

ERPs; soluções de business intelligence / data warehouse; soluções de outsourcing e qualidade 

de dados. 

 

 

3.4 VARIÁVEIS DE CONTROLE 

 

Além das perguntas pertencentes ao modelo de pesquisa, foram inseridas outras perguntas 

para os respondentes com a finalidade de reforçar a identificação do perfil demográfico dos 

funcionários da organização alvo da pesquisa. As variáveis de controle são incorporadas no 

modelo, como forma de identificar diferenças em relação aos dados demográficos dos 

respondentes  (NITZL; HIRSCH, 2016). 
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A aplicação de métodos da estatística descritiva, referente aos respondentes, tem como 

objetivo conhecer o perfil dos colaboradores da organização a ser pesquisada em questão. 

Verificou-se a distribuição de frequência das seguintes variáveis coletadas: 

 

• EP: Experiência profissional em anos; 

• PO: Posição; 

• TSI: Treinamento em Segurança da Informação. 

 

A variável de controle EP (Experiência profissional em anos), visa verificar quantos 

anos de experiência os colaboradores possuem, como representado, na tabela 1. Foi possível 

verificar que 64% dos colaboradores possuem entre 6 e 25 anos de experiência profissional, 

sendo que esses percentuais são representados pelo total de 174 respondentes. Essa visão é 

importante, porque é possível identificar que a maioria dos funcionários, além de já deter 

experiência profissional sobre os processos da organização, também já experiência mínima, 

sobre os conceitos de segurança da informação, no mercado em que atuaram. 

Variável de Controle: Experiência profissional 

 
Tabela 1 - Variável de Controle: Experiência profissional 

 
 

Experiência em anos 
 

Número % 

1 e 5 anos 20 11% 
6 e 25 anos 111 64% 
> 26 anos 43 25% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Utilizando a variável de controle PO (Posição), foi possível verificar as posições dos 

funcionários classificadas em três visões, a saber: Gerencial, Técnico e Administrativo. No 

resultado, nota-se que 34% dos colaboradores estão atribuídos à posição gerencial, enquanto a 

posição administrativa representa 14% da população, conforme tabela 2. 

 
Tabela 2 - Variável de Controle: Posição 

 
 

Posição 
 

Número % 

Gerencial 59 34% 
Técnico 91 52% 
Administrativo 24 14% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para a variável TSI (Treinamento em segurança da informação), é interessante observar 

que 97% dos respondentes realizaram o treinamento em segurança da informação, também 

reconhecido no mercado de security awareness, conforme tabela 3. 

 
Tabela 3 - Variável de Controle: Treinamento Segurança da Informação 

 
 

Realizaram o TSI 
 

% Não realizaram o TSI % 

169 97% 5 3% 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

3.5 TRATAMENTO DE DADOS 

 

A etapa de tratamento dos dados consistiu na verificação da falta de dados (missing 

values), em cada variável do instrumento de pesquisa. Após o período de coleta dos 

questionários, foram identificados dois questionários com dados faltantes, sendo estes 

excluídos da base de dados da pesquisa. Foi utilizado o software excel, para Macbook, versão 

16.44, para armazenar os registros dos formulários preenchidos, com o total de 174 registros 

válidos, satisfazendo a condição necessária para modelagem de caminhos de mínimos 

quadrados parciais (HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009). 

 

 

3.6 ANÁLISE DO MODELO ESTRUTURAL  

 

A análise do modelo de mensuração, para o construto reflexivo, inclui a avaliação da 

confiabilidade da consistência interna, da confiabilidade do indicador, da validade convergente, 

e da validade discriminante (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014; URBACH; AHLEMANN, 2010). 

Foi analisado o desempenho sobre a visão de cargas cruzadas (cross loadings), 

verificando  a validação discriminante dos indicadores, em que cada indicador deve possuir 

uma carga maior em relação à variável latente correspondente com qualquer outra, conforme 

recomendado por Urbach e Ahlemann (2010) e Ringle, Silva e Bido (2014). 

Pode-se observar, por meio da tabela 4, que os indicadores possuem cargas com 

significância estatística, iniciando com 0,671, caso específico da variável latente NM01 (norma 

moral) e demais indicadores superando 0,7. 
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Tabela 4 - Cargas cruzadas para avaliação da validade discriminante 

Item / 
 Construto 

Gravidade 
da Punição 

Certeza 
Detecção 

Normas 
Descritivas 

Norma 
Morais 

Resistência 
Segurança 

da Informação 

GP01 0,817 0,350 0,281 0,204 0,124 

GP02 0,839 0,310 0,288 0,200 0,176 

GP03 0,820 0,315 0,342 0,335 0,304 

CD01 0,402 0,794 0,282 0,159 0,197 
CD02 0,303 0,924 0,326 0,206 0,264 

CD03 0,362 0,957 0,366 0,200 0,287 

ND01 0,186 0,196 0,864 0,743 0,903 

ND02 0,389 0,416 0,764 0,486 0,352 
ND03 0,420 0,401 0,789 0,506 0,360 
ND04 0,440 0,401 0,773 0,511 0,415 

ND05 0,205 0,191 0,840 0,795 0,920 

NM01 0,187 0,068 0,398 0,671 0,360 

NM02 0,279 0,176 0,504 0,808 0,466 
NM03 0,219 0,185 0,517 0,815 0,500 

NM04 0,266 0,188 0,706 0,789 0,657 

NM05 0,256 0,183 0,793 0,830 0,803 

RSI01 0,289 0,232 0,650 0,643 0,914 

RSI02 0,217 0,366 0,658 0,587 0,890 
RSI03 0,205 0,191 0,840 0,795 0,920 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

O valor da variância média extraída, ou average variance extracted (AVE), que é relativo 

à validade convergente, está acima do nível mínimo requerido de 0,50 (HAIR; HULT; 

RINGLE; SARSTEDT, 2016). 

Foi analisada a consistência interna usando a confiabilidade composta e alfa de 

Chronbach. Os coeficientes de confiabilidade de todos os construtos variaram de 0,87 a 0,93, e 

os coeficientes do alfa de Chronbach variaram de 0,77 a 0,89.  Todos os valores acima de 0,70, 

indicando que os itens são medidas confiáveis para seus construtos de perspectiva (HAIR; 

HULT; RINGLE; SARSTEDT, 2016; RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). A tabela 5 representa 

os critérios de avaliação do modelo de mensuração. 
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Tabela 5 - Correlação de Pearson e estatísticas descritivas das variáveis latentes 
 

Variável 
Latente 

01 
 

Gravidade  
Punição 

02 
 

Certeza 
Detecção 

03 
 

Normas 
Descritivas 

04  
 

Normas 
Morais 

05 
Resistência 

Segurança da 
Informação 

01 Gravidade Punição 0,83     
02 Certeza Detecção 0,39 0,89    
03 Normas Descritivas 0,37 0,37 0,81   
04 Normas Morais 0,31 0,21 0,78 0,79  
05 Resistência Segurança da 
Informação 0,26 0,28 0,80 0,75 0,91 

 AVE 0,68 0,80 0,65 0,62 0,83 
CR 0,87 0,92 0,90 0,89 0,93 

Cronbach's Alpha 0,77 0,87 0,87 0,85 0,89 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 De acordo com a Tabela 5, observou-se que os valores na diagonal (raiz quadrada da 

variância média extraída) foram maiores que os valores fora da diagonal (correlações), 

demonstrando a existência de validade discriminante (HAIR; HULT; RINGLE; SARSTEDT, 

2016; RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). 

A mediação do modelo foi analisada na relação entre as variáveis independentes e 

dependentes (HAIR; HULT; RINGLE; SARSTEDT, 2016). Foi calculada a significância 

estatística da relação entre as variáveis latentes, usando o bootstrapping, com 174 casos, e 5.000 

repetições, conforme recomendado por Hair, Hult, Ringle e Sarstedt, (2016) e Ringle, Silva e 

Bido (2014). De acordo com a tabela 6, é possível verificar tais mediações e seus respectivos 

resultados sobre: coeficiente estrutural, erro padrão (desvio padrão), Valor-t e Valor-p. 
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Tabela 6 - Avaliação da significância e relevância das relações do modelo estrutural 
 

 
Relações 

estruturais 
 

Hipóteses Coeficiente 
estrutural 

Erro 
Padrão Valor-t Valor-p R2 

01 GP à 03 ND H1.a) 0,272 0,081 3,379 0,001 19,6% 02 CD à 03 ND H2.a) 0,258 0,086 3,005 0,003 
01 GP à 04 NM H1.b) 0,051 0,059 0,862 0,389 

62,4% 02 CD à 04 NM H2.b) -0,101 0,049 2,066 0,039 
03 ND à 04 NM H3 0,802 0,043 18,547 0,000 
03 ND à 05 RSI H4 0,540 0,073 7,365 0,000 68,1% 04 NM à 05 RSI H5 0,331 0,076 4,377 0,000 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
Legenda: GP = Gravidade da Punição; CD = Certeza da Detecção; ND = Normas Descritivas; NM = 
Normas Morais; RSI = Resistência à Segurança da Informação 
Nota: A significância foi estimada por bootstrap com n = 256 casos e 5000 repetições no SmartPLS 
Versão 3.3.2 
 
 

De acordo com a tabela 6, a hipótese H1.a) relação entre GP à ND foi suportada, sendo 

o coeficiente de caminho de 0,272 e estatisticamente significante (Valor-p < 0,001). A hipótese 

H1.b) relação entre GP à NM não foi suportada, sendo o coeficiente de 0,051 e 

estatisticamente não significante (Valor-p > 0,05). A hipótese H2.a) relação entre CD à ND 

foi suportada, sendo o coeficiente de caminho de 0,258 e estatisticamente significante (Valor-

p < 0,01). A hipótese H2.b) relação entre CD à NM não foi suportada, sendo o coeficiente de 

caminho de -0,101 (negativo) e estatisticamente significante (Valor-p < 0,05). A hipótese H3, 

relação entre ND à NM foi suportada, sendo o coeficiente de caminho de 0,802 e 

estatisticamente significante (Valor-p < 0,001). A hipótese H4 relação entre ND à RSI não foi 

suportada, sendo o coeficiente de caminho de 0,540 e estatisticamente significante (Valor-p < 

0,001. A hipótese H5, relação entre NM à RSI não foi suportada, sendo o coeficiente de 

caminho de 0,331 e estatisticamente significante (Valor-p < 0,001). 

O quadro 2 apresenta a relação das avaliações das hipóteses do estudo. 
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Quadro 2 - Avaliação das hipóteses do modelo de pesquisa 

Descrição das Hipóteses Avaliação 
H1.a) Hipótese: A gravidade da punição (por violar as PSI) está positivamente 
relacionada às normas descritivas de conformidade com as políticas da segurança da 
informação. 

Suportada 

H1.b) Hipótese: A gravidade da punição (por violar as PSI) está positivamente 
relacionada às normas morais de conformidade com as políticas da segurança da 
informação. 

Não 
Suportada 

H2.a) Hipótese: A certeza da detecção da punição (por violar as PSI) está 
positivamente relacionada às normas descritivas de conformidade com as políticas 
da segurança da informação. 

Suportada 

 
H2.b) Hipótese: A Certeza da detecção (por violar as PSI) está positivamente 
relacionada às normas morais de conformidade com as políticas da segurança da 
informação. 

Não 
Suportada 

H3) Hipótese: As normas descritivas (por violar as PSI) estão positivamente 
relacionadas às normas morais de conformidade com as políticas da segurança da 
informação. 

Suportada 

H4) Hipótese: As normas descritivas (por violar as PSI) estão negativamente 
relacionadas à resistência dos funcionários às políticas da segurança da informação. 

Não 
Suportada 

H5) Hipótese: As normas morais (por violar as PSI) estão negativamente 
relacionadas à resistência dos funcionários às políticas da segurança da informação. 

Não 
Suportada 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
 

3.7 VARIÁVEIS DE CONTROLE 

 

O estudo definiu o treinamento em segurança da informação como uma variável de 

controle, contudo esta variável se apresentou em 95% dos funcionários, demonstrando a sua 

inviabilidade de pesquisar a influência na categoria de variável de controle. As variáveis de 

controle de Experiência Profissional (EP) e Posição (PO) foram testadas, por meio de 

bootstrapping (5.000 repetições), e não demonstraram significância estatística (Valor-p > 0,05), 

conforme tabela 7. 

Tabela 7 - Teste de significância estatística entre variáveis de controle. 

Variável de controle Coeficiente 
Estrutural 

Erro 
Padrão Valor-p 

EP -0,047 0,838 0,402 
PO 0,056 1,135 0,256 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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4 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

 

O estudou identificou que resistência à segurança da informação é influenciada pelo 

processo de punição (gravidade e certeza com normas descritivas) e normas sociais, em 

específico as normas descritivas e normas morais do funcionário em violar a política de 

segurança da informação. Os resultados demonstraram que o modelo proposto tem alto poder 

explicativo, onde foi identificado o R2 = 19,6% da variância para normas descritivas, R2 = 

62,4% para normas morais, assim como R2 = 68,1% a relação positiva para resistência à 

segurança da informação. Para a área de ciências sociais e comportamentais, Cohen (1988) 

sugere que R2=2% seja classificado como efeito pequeno, R2=13% como efeito médio e 

R2=26% como efeito grande. Assim, esse modelo estrutural mostrou uma explicação de média 

para alta, com poder preditivo moderado a substancial (BARBERO; RAMOS; CATHERINE, 

2017; HAIR; HULT; RINGLE; SARSTEDT, 2016; YOSHIKUNI; FAVARETTO; 

ALBERTIN; MEIRELLES, 2021). 

A relação hipotética (H1.a) entre gravidade da punição com normas descritivas foi 

suportada, sendo estatisticamente significante (Valor-p < 0,001). Dessa forma, a aplicação da 

punição pode trazer problemas para as empresas devido a sua experiência parcial (TANG; 

GRAY, 2018). Hu, Xu, Tamara e Hong (2011) em seus estudos identificaram que, os resultados 

obtidos na punição não são eficazes em reduzir a violação das PSI. 

A relação hipotética (H1.b) entre a gravidade da punição com normas morais não foi 

suportada, não sendo estatisticamente significante (Valor-p > 0,05), contudo os estudos na 

literatura não são conclusivos, pois existem visões positivas e negativas sobre o tema. A 

aplicação da punição possui um efeito negativo sobre os funcionários em violar as políticas de 

segurança da informação (D'ARCY; HOVAV; GALLETTA, 2009; GUO; YUAN, 2012). A 

punição não possui impacto sobre a mudança comportamental dos funcionários (ARVEY; 

IVANCEVICH, 1980). 

A relação hipotética (H2.a) entre a certeza da detecção e normas descritivas foi 

suportada, sendo estatisticamente significante (Valor-p < 0,01), com esses valores obtidos, é 

possível a afirmativa que a punição influência as normas descritivas, em violar a política de 

segurança da informação. A punição não é importante para os funcionários que consideram que 

existe um baixo risco de serem detectados (MERHI; AHLUWALIA, 2019). Os indivíduos se 
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adaptam suas ações devido ao impacto das punições, mas seus comportamentos não são 

modificados  (BANDURA, 1976). 

A relação hipotética (H2.b) entre a certeza da detecção e normas morais não foi 

suportada, em função do coeficiente de caminho apresentar valor negativo, mas é 

estatisticamente significante (Valor-p < 0,05). Ao aplicar a punição por meio da certeza da 

detecção, o nível de comportamento ilegal deve diminuir (HERATH; RAO, 2009). Ademais, 

existem resultados na literatura que não são conclusivos ao tentar explicar o comportamento do 

indivíduo aos quais são atribuídos a questão de diferenças culturais (VANCE; SIPONEN; 

STRAUB, 2019). 

A relação hipotética (H3) entre normas descritivas e normas morais foi suportada, sendo 

estatisticamente significante (Valor-p < 0,001). Com esses valores obtidos, pode-se afirmar que 

a intenção dos colaboradores em violar a segurança da informação está relacionada com a 

norma moral. As normas descritivas influenciam positivamente as normas morais em aumentar 

à resistência à segurança da informação (MERHI; AHLUWALIA, 2019). O comportamento 

dos funcionários é influenciado pelas normas descritivas (NOLAN; SCHULTZ; CIALDINI; 

GOLDSTEIN et al., 2008). 

A investigação das hipóteses, H1.a, H1.b, H2.a, H2.b e H3, contribui para extensão da 

literatura de segurança da informação (BERNARD, 2007; FURNELL; THOMSON, 2009; 

HEARTFIELD; LOUKAS, 2018; KESSEL, 2019; KOLKOWSKA; DHILLON, 2013; 

MERHI; AHLUWALIA, 2019; SCHULTZ; PROCTOR; MEI-CHING; SALVENDY, 2001; 

TEODOR; HALLBERG; LUNDHOLM; BENGTSSON, 2014; WIAFE; KORANTENG; 

WIAFE; OBENG et al., 2020), comportamento humano e punição (AJZEN, 1991; ALCIVAR; 

ABAD, 2016; ARACHCHILAGE; LOVE, 2014; D'ARCY; HERATH, 2011; LARIMER; 

PARKER; LOSTUTTER; RHEW et al., 2020; NAGIN; POGARSKY, 2001; VASHISHTA; 

BALAJI, 2012), visto que nos Estados Unidos o sistema de controle de segurança da 

informação é tratada de forma mais eficaz por existir uma maior maturidade cultural dos 

indivíduos sobre a consciência dos impactos da punição, além do avanço tecnológico a qual os 

Estados Unidos possuem uma hegemonia comparado com outros países em desenvolvimento 

como o Brasil, o ambiente e características destes países não afeta a intensidade da relação da 

medida neste estudo. 

A relação hipotética (H4), entre normas descritivas e resistência à segurança da 

informação, não foi suportada, sendo estatisticamente significante (Valor-p < 0,001). Diferente 

do estudo de Merhi e Ahluwalia (2019), que demonstrou que as normas descritivas possuem 

uma influência significativa na redução da resistência à segurança da informação.  As pessoas 
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pensam que estavam certas, mesmo realizando ações as quais a maioria realiza de forma 

incorreta (ASCH, 1956). 

A relação hipotética (H5), entre normas morais e resistência à segurança da informação, 

não foi suportada, sendo estatisticamente significante (Valor-p < 0,001). Com esse resultado, é 

demonstrado que o comportamento dos colaboradores, em resistir à segurança da informação é 

significativo. Estudos correntes confirmam que as normas sociais impactam a iniciativa à 

mudança, e que tal resistência resultará em desempenho de tarefa ineficiente e sujeito a erros 

(OREG, 2006; SCHULTZ; PROCTOR; MEI-CHING; SALVENDY, 2001). Existem muitos 

procedimentos a serem seguidos relacionado com a segurança da informação e isso dificulta 

que os funcionários mantenham um comportamento seguro (HERATH; RAO, 2009). A 

resistência à mudança possui partes cognitivas as quais os funcionários são afetados a nível 

comportamental (GEORGE; JONES, 2001; OREG, 2006). 

Os resultados das hipóteses, H4 (normas descritivas e resistência à segurança da 

informação), e H5 (normas morais e resistência à segurança da informação), contribuem para a 

geração do novo conhecimento na literatura, baseando-se no estudo original em que os 

resultados destas respectivas hipóteses, (H4 e H5), foram opostos, ou seja, negativos. Segundo 

estudo de Merhi e Ahluwalia (2019), realizado em quatro setores diferentes, como educação, 

financeiro, varejo e TI, os funcionários de dez organizações, localizadas no sudoeste dos 

Estados Unidos, tiveram como resultado,em sua pesquisa, que as normas descritivas e as 

normas morais são úteis na redução da resistência de segurança da informação. Com esse 

achado, o resultado sugere que essa diferença possa estar relacionada com a questão cultural. 

Visto que, a segurança da informação é uma necessidade global, se faz necessário uma 

investigação sobre o aspecto de várias cultura (VANCE; SIPONEN; STRAUB, 2019). 

Portanto, este trabalho teve por objetivo investigar a resistência à segurança da 

informação influenciada pela punição, normas descritivas e normas morais dos funcionários. 

Questão importante para as organizações na prevenção de falha, sobre a violação da PSI, 

buscando reduzir impactos financeiros e/ou de imagem. 

O resultado demonstrou que existe uma ligação entre a visão de gravidade e certeza da 

detecção em aumentar, de maneira positiva, a violação a PSI com as normas descritivas, ou 

seja, para o funcionário não importa a aplicabilidade da punição, porque estarão sendo 

influenciados por outras pessoas.  Como decorrência, a gravidade de punição, em específico, 

não foi teve influência com as normas morais. De outra forma, a certeza da detecção 

demonstrou um efeito negativo em violar a política da segurança da informação relacionada 

com as normas normais. Isto significa que o funcionário executa os processos das PSI pela 
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organização de forma correta. Assim, as normas descritivas e morais influenciaram, 

positivamente, no aumento da resistência à segurança da informação, no ambiente empresarial. 

Este resultado demonstra que o funcionário predispõe em ser influenciado por outros 

funcionários ou grupos, afetando, diretamente em uma decisão que pode ser errônea, mesmo 

tendo uma consciência e obrigação moral de executar  os processos do sistema de gestão se 

segurança da informação. 

 

 

4.1  CONTRIBUIÇÕES PRÁTICAS 

 

Para algumas organizações e seus respectivos gestores, refletir sobre os resultados deste 

estudo pode ser o primeiro passo para a busca da melhoria continuada, sobre o que os 

funcionários já praticam há algum tempo, de maneira parcialmente correta, sobre o 

cumprimento das políticas de segurança da informação organizacional. 

Sobre o prisma dos construtos punição, (gravidade e certeza de detecção), relacionados 

com normas descritivas e morais dos funcionários, é importante ressaltar que apenas a aplicação 

do processo de punição disciplinar, em que os funcionários podem receber advertência, não 

significa que a violação das políticas de segurança da informação será cumprida, em sua 

totalidade, pelos funcionários. Nesse sentido, a presente pesquisa sugere o desenvolvimento de 

um plano de reconhecimento, por mérito, ou seja, realizar o incentivo para que os funcionários 

possam ser envolvidos, incentivando a colaboração e, com isso, encontrar o equilíbrio com 

tomada de decisão próxima da realidade. O reconhecimento do indivíduo é importante para a 

segurança da informação (REECE, 2017). 

Para a relação entre os construtos normas descritivas com normas morais e resistência à 

segurança da informação, é sabido que, muitas vezes, funcionários, em seu ambiente de 

trabalho, compartilham algumas práticas que violam as PSI, e isso acaba influenciando o 

comportamento dos outros funcionários em tomar decisões errôneas. É importante analisar 

valores culturais dentro de grupos aos quais funcionários fazem parte (VANCE; SIPONEN; 

STRAUB, 2019). Nesse sentido, este estudo sugere a necessidade de desenvolver um plano de 

ação, com foco em psicologia organizacional com profissionais da área. A psicologia 

organizacional promove um ambiente positivo nas relações de trabalho, gerenciamento de 

políticas, problemas organizacionais, planejamento de mudanças e gerenciamento de interfaces 

com a sociedade (GONDIM; ANDRADE; BASTOS, 2010). 
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Para a relação entre os construtos, normas descritivas e resistência à segurança da 

informação, é importante lembrar que as organizações detêm o código de ética, mas os 

funcionários nem sempre obedecem às regras disponíveis, impactando a resistência à segurança 

da informação de forma indireta. Situações que envolvem crenças éticas, as normas morais são 

uma adição útil aos componentes normativos que explicam o comportamento individual 

(MERHI; AHLUWALIA, 2019). Este estudo sugere que, o código de ética seja revisto e 

descrito de maneira mais simples e objetiva, assim como definição da periodicidade, por meio 

de um plano de comunicação, além de criação de grupos que possam interagir com o máximo 

de funcionários possíveis, para que todos absorvam esta visão/necessidade de cumprir com o 

que é correto a ser feito. A equipe de psicólogos, sugeridos no parágrafo anterior, também 

poderiam criar um plano de ação em questão, em paralelismo. 

Ainda sobre a relação entre norma moral e resistência à segurança da informação, este 

estudo sugere desenvolver de maneira mais simples um conjunto de regras, responsabilidades 

e controles de segurança da informação, tornando-se um sistema menos complexo, em que os 

funcionários possam identificar valor em executá-los. Processos burocrático desmotivam os 

funcionários dificultando a realização correta (BANDURA, 1976). A segurança da informação 

possui vários processos a serem executados e isso ocasiona maior esforço, isso acaba 

dificultando o cumprimento das PSI uma (HERATH; RAO, 2009). 

Com isso, este estudo sugere que a equipe de segurança da informação analise os 

processos mais burocráticos das políticas de segurança da informação, tornando-os mais 

objetivos e práticos, além de executar um processo de melhoria continuada. 

 

 

4.2  CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

 

Na literatura, existem poucas pesquisas que examinam a influência da punição e normas 

sociais, em específico normas descritivas e normas morais sobre a resistência à segurança da 

informação dos funcionários. Os resultados desta pesquisa contribuiu para o avanço da 

literatura de segurança da informação pelo fato dela ter sido desenvolvida em um novo contexto 

Brasil em uma indústria da tecnologia de informação, onde foram encontrados resultados 

diferentes do estudo realizado nos Estados Unidos. 
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4.3 LIMITAÇÕES E ESTUDOS FUTUROS 

 

O estudo apresentou algumas limitações, mas essas limitações também oferecem 

oportunidades para estudos futuros. O estudo avaliou o ambiente de uma empresa da indústria 

de tecnologia de informação no Brasil e não foi realizado uma visão transcultural, ou seja, a 

distância pode ser um dos fatores que podem afetar a resistência à segurança da informação, 

assim poderia ser conduzido um estudo entre países para entender se existe ou não uma redução 

da política de segurança da informação. Por fim, não foi explorado em detalhes o construto 

normal moral devido o seu grau de complexidade, portanto poderia ser incluído novos 

construtos comportamentais a serem verificados se existe uma maior ou menor predisposição 

dos funcionários em obedecer às políticas de segurança da informação. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DO QUESTIONÁRIO 
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APÊNDICE B – TELA DO SOFTWARE G*POWER 3.1 COM CÁLCULO DO TAMANHO 
MÍNIMO DA AMOSTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3 - Tela do software G*POWER 3.1. com o cálculo do tamanho mínimo da amostra 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 


