Dicas de segurança
Home Office
Dicas de segurança da informação em
tempos de COVID-19, de acordo com a Lei
Geral de Proteção de Dados - LGPD
Guia de proteção de dados para
home office
Devido à pandemia da COVID-19, a Organização
Mundial de Saúde (OMS), o Ministério da Saúde, os
Governos
dos
Estados
e
dos
Municípios
recomendaram a restrição do contato pessoal, das
aglomerações de pessoas e do trânsito.
Muitas
empresas
permitiram
aos
seus
colaboradores o trabalho em estilo "home office".
Pensando nisso, esse guia foi elaborado para
auxiliar aqueles que estão trabalhando em suas
casas a manterem os dados pessoais seguros.

01. Bloqueie o acesso aos dados
quando não estiver usando
Mantenha guardado em local seguro o seu
computador, notebook, tablet, celular, pen
drives ou papéis, quando não o estiver usando.
Para
aparelhos
eletrônicos,
mantenha-os
suspensos e bloqueados com senhas.
Para os papéis, guarde-os
armários trancados.

em

gavetas

ou

Assim, o risco de perder ou permitir acesso de
terceiros não autorizados aos dados serão
menores.

02. Evite utilizar a mesma senha
para diversas contas
As senhas são um eficaz método de resguardar
os dados que precisam ser protegidos, quando
usadas com sabedoria.
Por isso, torne suas senhas difíceis e evite
utilizar a mesma senha para diversas contas em
serviços na internet.
Se possível, conte também com o auxilio de um
duplo fator de autenticação, disponibilizado por
diversos aplicativos.

03. Fuja de ameaças da
segurança com softwares e
anti-vírus
Utilize e mantenha atualizado o anti-vírus e
softwares de proteção instalados em seu
computador, notebook, tablet e celular.
Esses mecanismos são essenciais para
detecção, prevenção e recuperação contra
intrusos e firewalls de aplicações Web.

04. Atenção ao abrir links ou
arquivos duvidosos
Combinado com a dica n. 03, é importante ter
cuidado ao abrir links ou arquivos desconhecidos.
De acordo com uma pesquisa realizada pela startup
PSafe, criminosos estão se aproveitando da
pandemia do coronavírus para aplicar novos golpes,
principalmente por meio do WhatsApp.
Outra dica importante é não compartilhar seus
dados! Nunca compartilhe seu RG, CPF, dados
bancários, entre outros, sem que haja real
necessidade.

04. Faça backup de seus arquivos
Mantenha um backup de seus arquivos para evitar
a perda ou para não ter dificuldade de acesso.
Uma maneira muito usada para backups são os
armazenamentos em nuvem (ex.: iCloud, Google
Drive, Dropbox, etc).

05. Revise a sua rotina
Nesse momento de interiorização, é importante nos
concentrarmos na melhoria, na organização e na
revisão de rotinas. É um momento de também nos
afastarmos da correria do dia-a-dia para nos
concentrarmos no desenvolvimento real.
Poderíamos usar o isolamento para conferir as novas
regras trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados
para, então, adequarmos as empresas às normas de
proteção e segurança dos dados - ficando em
compliance com a LGPD.

06. E também... lave as mãos
Lembrando que manter as mãos limpas é uma das
principais estratégias de prevenção contra o
coronavírus.
Devemos lavar bem as mãos com água e sabão e
utilizar álcool em gel - na concentração de 70%.
Use máscara de proteção apenas se estiver doente
e cubra o rosto ao tossir ou espirrar.
Evite o contato físico e ajude o próximo!

O escritório FCTK oferece auxílio na etapa inicial, no
preparo do plano de ação exclusivo, em workshops para
conscientização da equipe, nas entrevistas e
mapeamento de dados, nas notificações de parceiros e
fornecedores, na elaboração de políticas internas e,
também, em todas as outras etapas do processo de
adequação à LGPD. Nos contate!

