
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
EM HOME OFFICE 

medidas de segurança 

com a pandemia do novo coronavírus, o trabalho de home office se tornou uma realidade
da noite para o dia para muitas empresas e funcionários 

veja algumas medidas para manter os dados pessoais e corporativos em segurança
ao trabalhar remotamente 

utilize apenas as redes ou
serviços de nuvem confiáveis
habilitados pela sua organização

cumpra todas as regras de acesso.
Login e senha são de uso pessoal
e intransferível

utilize serviço de VPN para acessar
a sua rede corporativa remotamente

revise os controles de acesso 
para os sistemas e 
dispositvos utilizando dupla 
autenticação e senhas fortes 

atualize o sistema operacional
com os patches de segurança

utilize software de backup com 
agendamento automático,
armazenamento local e em nuvem e 
sistemas de monitoramento 24x7

evite a perda ou extravio de
notebooks,tablets, smartphones
quando estiver em deslocamento

utilize sistemas de criptografia 
para armazenamento de dados
corporativos ou pessoais sensíveis 

configure o bloqueio automático
da tela do seu dispositivo quando
estiver em inatividade 

procure um lugar na sua casa com 
maior privacidade e que evite 
a visualização da tela dos sistemas 

antes de enviar e-mail que contenha
anexos com dados sensíveis, certifique
se esta informação pode ser
compartilhada e os endereços estão
corretos

siga as políticas de uso de Webmail 
da sua organização 

tenha cuidado redobrado ao clicar 
em links enviados por emails
e contas de WhatsApp 

veja a extensão do arquivo baixado.
Os documentos e arquivos 
de vídeo não devem ter 
extensão .exe, .lnk ou .msi

no trabalho home office, tome medidas
para a guarda segura dos documentos 
impressos que contenham dados
sensíveis 

prefira utilizar cópias autorizadas
dos documentos originais. Ao final
do trabalho, devolva a cópia e proceda
com o descarte seguro
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situação atual

Os ataques por e-mail continuam sendo o principal vetor de 
ameaças. No mês de março os temas explorando COVID-19
representam aumento de 667% dos ataques de phishing.667%
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