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O atual cenário da Segurança da Informação está cada vez mais dinâmico e 
mutável. Todos os dias a mídia noticia algum  caso  de  vazamento de dados, 
sequestro de informações, invasões maliciosas e ataques de cibercriminosos. 

Isso porque os desafios da proteção corporativa no ambiente virtual estão 
mais complexos diante do surgimento de novas tecnologias, plataformas e apli-
cações. Internet das coisas, mobilidade, cloud computing e aplicações interco-
nectadas impõem um ritmo completamente diferente aos gestores de Riscos, 
incluindo a disciplina Segurança da Informação, exigindo novas formas de de-
fesa cibernética. 

Diante desse cenário, nenhum profissional de Gestão de Riscos em Tecnolo-
gia da Informação ignorar o fato de que o seu papel mudou e que a função de 
gerenciar os riscos de Tecnologia da Informação ficou extremamente relevante 
para as organizações. 

A mudança do nível de relevância deve-se a proteção das informações críti-
cas de negócio que as empresas têm que proteger, visando sua sobrevivência. 
Uma analogia que podemos traçar é com a história da guerra.  Afinal, a com-
plexidade da gestão dos riscos da tecnologia da informação fez com que hou-
vesse mudado o campo de batalha, e, para isso, há a necessidade de entender 
muito bem suas características para se sair vitorioso.

Diante De um cenário caDa 
vez mais complexo, Dinâmico e 
interconectaDo, a virtualização 
é a palavra-chave para uma 
proteção mais inteligente e eficaz 
contra o ciberataque.
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ATAQUE E DEFESA

A corrida armamentista traz como característica as ações de ataque e defe-
sa. Se um dos lados faz investimento tecnológico para atacar seu oponente, 
consequentemente o outro deve melhorar a defesa. Esse tipo de guerrilha dá 
certo até um certo ponto, onde o aporte feito para a proteção traz resultados 
positivos, porém, com o passar do tempo, ele deixa de ser eficaz. 

Não importa o esforço e aportes investidos, esse sistema simplesmente não 
funciona mais.

Geralmente isso acontece quando existe um descompasso muito grande en-
tre as partes em termos de tecnologia, proporções de ações de guerrilha ou 
quando o campo de batalha muda de forma drástica. Aqui, soa um alerta para 
as empresas sobre a necessidade de mudar a estratégia de proteção. Essa 
analogia tem tudo a ver com o atual cenário de vulnerabilidades. 

O campo de batalha mudou!! Hoje, a transformação digital pela qual as em-
presas do mundo todo estão passando tornou a luta contra ações cibercrimi-
nosas ainda mais complexa. Cada brecha de Segurança é aproveitada pelas 
quadrilhas de bandidos virtuais, seja uma porta semiaberta, um link despreten-
sioso em um e-mail ou um simples pen drive, tudo pode servir de meio para um 
ataque virtual. Com esse novo campo de batalha, as empresas devem se armar 
com tecnologia e novas estratégias. 

CIDADE MURADA

Outra analogia do atual cenário de vulnerabilidades é ver o data center como 
uma cidade murada. Os grandes muros eram tidos como um dos mais antigos 
sistemas de defesa do mundo e servia de perímetro, uma linha de proteção 
onde os exércitos posicionavam as tropas e havia apenas uma entrada, geral-
mente a mais protegida.

Hoje, muitos data centers são tratados como uma cidade murada focada na 
segurança do perímetro, mas com controles internos mais brandos.  Se um 
cibercriminoso conseguir   invadir a porta de entrada, certamente contaminará 
a parte interna e isso é mais comum do que se imagina.
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 A estimativa de perdas globais de incidentes, invasões e ataques cibernéticos 
foi de US$ 500 bilhões, em 2015, número um pouco abaixo do mercado global 
de drogas, que gira em torno de US$ 600 bilhões. Isso mostra que o mundo 
do crime virtual dá dinheiro e a sua atratividade só aumenta. Ou seja, a relação 
custo benefício é muito boa. 

Os bandidos do cibercrime estão cada vez mais espertos e com a chegada 
de novas tecnologias como a computação na nuvem, internet das coisas e 
mobilidade, as políticas de segurança devem ir além da proteção do perímetro. 
Isso porque hoje vivemos um desalinhamento entre ataque e defesa, tanto em 
efetividade, quanto em eficiência e investimento.

ESTRATÉGIA DE COMBATE

Os novos ambientes digitais trazem muita interação entre pessoas com múlti-
plos acessos, redes de comunicação, base de dados, servidores críticos e todo 
mundo tem que passar pelo portão central da cidade murada. Internamente, 
as empresas colocam  pilhas e camadas de softwares e aplicações a fim de 
alinhar o controle de segurança.

Antigamente, não era tão complexo fazer as políticas de proteção corporativa, 
pois as aplicações eram monolíticas. Entretanto, o avanço tecnológico, aplica-
ções altamente conectadas, nativas da nuvem e arquiteturas microsegmenta-
das exigem uma mudança na estratégia de combate. Os controles devem con-
templar a segurança da empresa e de dados mais críticos, mas sem engessar 
o trabalho dos usuários.

O desafio é proteger a empresa de ataques virtuais modernos, pois os ci-
bercriminosos aproveitam a complexidade que o atual momento traz para as 
empresas. Em algum momento, o atacante vai conseguir furar o bloqueio da ci-
dade murada,  seja por meios próprios ou usando um usuário interno. Uma vez 
lá dentro, o passo seguinte para o invasor é o movimento lateral, replicando-se 
continuamente. Aí, segundo os especialistas, só o investimento em firewalls 
não é eficaz para a proteção da empresa.

O jogo não é justo, porque as empresas devem ser bem-sucedidas em todas as 
linhas de defesa, todas as frentes de proteção, enquanto que o atacante se tiver 
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um ataque bem-sucedido ele ganha. Existem muitos componentes conversando 
entre si em uma infraestrutura compartilhada e tudo isso cria um desalinhamento 
entre a proteção e a defesa.

VIRTUALIZAÇÃO É A SOLUÇÃO? 

Mas não tem como as organizações continuarem a perder para os cibercriminosos. 
Como elas podem resolver esse dilema? Como manter seguros o hardware conver-
gente, nuvens, ambientes híbridos e garantir a segurança além do perímetro?

A solução é simples: as empresas devem construir um data center para cada 
aplicação. Boa parte dos problemas de Segurança da Informação desaparece 
quando se monta uma proteção assim. Mas quanto custa? Certamente, milha-
res de dólares!! 

E para quem não tem um grande volume de dinheiro para investir, a   melhor 
solução é a virtualização. 

Virtualização é ajudar as empresas a reorganizar a linha de defesa com uma plata-
forma segura e virtualizada, que permite uma micro segmentação na porta de cada 
máquina virtual, seja desktop ou servidor. Esse modelo de segurança zero trust está 
alinhado aos controles internos e às aplicações mais críticas. Os controles de se-
gurança não são mais ligados à rede, mas à uma plataforma com uma camada de 
abstração, que permite a inserção de serviços de proteção corporativa. Quando as 
empresas colocam uma máquina virtual para funcionar, a política de segurança já 
vem embarcada, desde a criação daquele ambiente e os gestores já podem inserir 
todos os pontos de controle da micro segmentação. A segurança passa a acompa-
nhar a máquina virtual para onde ela for, seja em camadas ou pelos data centers.

A virtualização é a peça-chave para uma segurança inteligente e proativa, pois 
ela cria uma camada de abstração entre as aplicações e a infraestrutura. O 
campo de batalha mudou. Não podemos mais fazer a segurança da forma 
antiga, colocando as políticas de segurança atreladas a uma porta ou ao um 
endereço IP. Isso ficou para trás. Hoje, as aplicações precisam de uma Segu-
rança dinâmica e inteligente. 

Lembram do mundo VUCA? Já acontece. Estamos preparados? 
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Muitos esperam que as tecnologias emergentes abasteçam uma nova onda 
de produtividade e crescimento. O ritmo da inovação está aumentando e a 
proliferação das tecnologias é inevitável, dando lugar a inovações individuais 
e rompendo os modelos, processos e produtos comerciais de forma que re-
queiram rápida adaptação. Um estudo recente sugere que as tecnologias re-
lacionadas à internet, como a internet móvel, a automatização do trabalho de 
conhecimento, a Internet e a tecnologia de nuvem serão mais disruptivos e 
gerarão o maior benefício econômico. 

A falha em compreender e abordar os riscos relacionados à tecnologia, 
primariamente os efeitos sistêmicos em cadeia de ciber-riscos ou do co-
lapso da infraestrutura da informação crítica, pode possuir consequências 
de longo alcance para as economias nacionais, os setores econômicos e 
dos empreendimentos globais. Segundo uma estimativa, os países euro-
peus que não reagirem adequadamente à mudança tecnológica podem 
perder 600 bilhões de euros ao longo dos próximos 10 anos. Os negó-
cios, os legisladores e a sociedade civil, portanto, precisam encontrar fra-
meworks adequados para abordar riscos de alto nível associados com a 
transformação na direção de uma economia mais digitalizada, a chamada 
Quarta Revolução Industrial.

no século xxi as fronteiras 
não existem mais entre a 
segurança física e lógica, 
caracterizanDo a chamaDa 
quarta revolução inDustrial.
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Nesta Quarta Revolução Industrial temos dois riscos onde os gestores de se-
gurança empresarial devem estar atentos:

PRIMEIRO RISCO

Os ciberrelacionados. Os ciberataques e incidentes relacionados entraram no 
panorama de riscos globais como entre os riscos mais prováveis e os mais po-
tencialmente impactantes ao longo dos últimos dois ou três anos – nos Estados 
Unidos, os ciberataques estão como os mais críticos para fazer negócios. Os 
casos têm crescido tanto em frequência, como em escala. O ponto importante 
são as suas conexões entre pessoas e máquinas, a ciberdependência – con-
siderada pelos especialistas como a terceira maior tendência global, aumen-
tando desta forma as probabilidades de um ciberataque com efeitos potenciais 
em cadeia através do ciberecossistema. 

Conforme mais organizações migram para a digitalização de seus valores co-
merciais, mais ambientes conectados dependem mais e mais do aprendizado 
de máquinas e de tomadas de decisão automatizadas, a resiliência cibernética 
assume uma nova importância. Atenção particular é necessária em duas áreas 
que até agora estão sub-protegidas: a internet móvel e as conexões de má-
quina para máquina. Especialistas afirmam ser vital integrar a ciber gestão e a 
segurança física (aí o gestor de segurança empresarial deve estar preparado e 
qualificado), fortalecer a liderança da resiliência e os processos organizacional 
e comercial, e potencializar as tecnologias de suporte.

SEGUNDO RISCO

A troca de dados entre as partes interessadas. Os dados foram chamados de 
“petróleo do século 21”, e um framework legal e previsível é necessário para 
realizar o potencial econômico completo da digitalização. Os casos recentes 
da reversão política criaram incerteza sobre a situação legal, o que pode di-
ficultar o investimento e a adaptação das tecnologias recentes. Dada a natu-
reza internacional inerente dos fluxos de dados, em áreas como supply chain, 
governança, precisa ser complementada por um processo internacional em 
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funcionamento. Entretanto, o regime atual regulatório é frágil, necessitando de 
subsídios legais mais estruturados, tais como privacidade, criptografia, trans-
parência, propriedade intelectual que cruzam fronteiras, e o impacto dos dados 
autorais sobre a concorrência. Além disso, a infraestrutura física para a troca 
de dados, como os cabos submarinos, também podem se tornar um alvo em 
conflitos internacionais ou terrorismo.

O que podemos concluir é que não está existindo uma diferença, nesta Quarta 
Revolução Industrial, ciber-riscos, fronteiras entre a segurança lógica e a física, 
portanto este é um desafio para o gestor de segurança, pois se não estiver 
preparado será simplesmente descartado. Estes são os riscos deste século 
XXI, sem fronteiras e perímetros. Nós teremos que seremos um triplo A: Ativar, 
Adaptar e Antecipar. Você consegue? Boa sorte!  
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A segurança nacional e econômica de qualquer país depende do funciona-
mento confiável da infraestrutura crítica. As ameaças da cibersegurança explo-
ram a complexidade e a conectividade elevada dos sistemas de infraestrutura 
críticas, posicionando a segurança pública, econômica, a saúde e a seguran-
ça da Nação em risco. Similar ao risco financeiro e reputacional, os riscos de 
cibersegurança afetam os alicerces de um país ou de uma corporação. Eles 
podem corroer os custos e impactar as receitas. Eles podem prejudicar a habi-
lidade de uma organização em inovar, adquirir e manter clientes.

Hoje em dia empresas e países possuem grande preocupação com a questão 
da cibersegurança, onde o ponto crítico são as suas Infraestruturas Críticas, 
que devem aumentar o nível de segurança e a resiliência. Desta forma po-
dem manter um ambiente  de eficiência que possam incentivar a inovação e a 
prosperidade econômica, enquanto promove a segurança, a proteção, o sigilo 
comercial e ao mesmo tempo a privacidade.

A gestão de riscos é o processo em andamento de identificação, de avaliação 
e de resposta aos riscos. Para gerir os riscos, as organizações devem compre-
ender a probabilidade de que um evento acontecerá e o impacto resultante. Com 
essa informação, as organizações podem determinar o nível aceitável do risco 
para a entrega de serviços, e podem expressá-lo como sua tolerância ao risco.

a cibersegurança será muito 
mais eficaz no processo 
preventivo De riscos Do que 
qualquer outro processo no 
século xxi 
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Com uma compreensão da tolerância ao risco, as organizações podem prio-
rizar as atividades de cibersegurança, permitindo que as organizações tomem 
decisões informadas sobre os gastos da cibersegurança. A implementação 
dos programas de gestão de riscos fornece às organizações a habilidade de 
quantificar e comunicar os ajustes aos seus programas de cibersegurança. As 
organizações podem escolher lidar com o risco de formas diferentes, incluindo 
mitigá-lo, transferi-lo, evitá-lo ou aceitá-lo, dependendo do impacto potencial 
ao fornecimento dos seus serviços críticos.

A empresa e o gestor de riscos precisam escolher um processo, um Framework 
de gestão de riscos para permitir que haja informações e, estas sejam priorizadas 
e as decisões tomadas com relação à cibersegurança. Ele sustenta a recorrência 
às avaliações de riscos e a validação de motivadores comerciais para ajudarem as 
empresas a selecionarem estados destino para as atividades de cibersegurança 
que refletem os resultados desejados. Então, o Framework fornece às organiza-
ções a habilidade de selecionar dinamicamente e direcionar a melhoria na gestão 
de riscos de cibersegurança para a TI e seus ambientes considerados críticos.

O Framework utilizado deve ser adaptável para fornecer uma implementação flexí-
vel, baseada nos riscos, e que pode ser usado em uma ampla gama de processos 
de gestão de riscos de cibersegurança. Exemplos dos processos de gestão de ris-
cos de cibersegurança incluem a ISO 31000:2009 e ou a ISO 27005:2011, visando 
forncer um processo estruturado de gerenciamento de riscos para os ciber-riscos. 

Ponto Importante que o gestor de riscos tem que ficar atento é que o Fra-
mework escolhido deve fornecer uma linguagem comum para a compreensão, 
gestão e expressão dos riscos de cibersegurança tanto interna, como externa-
mente. Ele pode ser usado para ajudar a identificar a priorizar medidas para 
reduzir o risco à cibersegurança, e é uma ferramenta para o alinhamento das 
abordagens tecnológicas, comerciais e políticas para gerir esses riscos. Ele 
pode ser usado para gerir os riscos à cibersegurança através de organizações 
inteiras, ou pode ser focado no fornecimento dos serviços críticos dentro de 
uma organização. Diferentes tipos de entidades – incluindo as estruturas de 
coordenação de setor, as associações e as organizações – podem usar o Fra-
mework para diferentes propósitos, incluindo a criação de Perfis Comuns. 

Portanto nós, gestores de riscos e segurança, temos mais um  
desafio neste século XXI, a CIBERSEGURANÇA!
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Ao criar novos mercados e produtos, surgiu um melhor entendimento dos 
consumidores, dos cidadãos e de como encontrar formas diferentes de se co-
nectar a eles. O mundo digital oferece um enorme potencial. Infelizmente, na 
pressa, muitas precauções foram negligenciadas, e riscos subestimados.  A 
identificação de que há um outro lado da moeda e que o mundo digital também 
oferece grande potencial de exploração por parte dos criminosos surgiu muito 
tarde. As empresas ficaram muito vulneráveis!!

Adicionalmente, consequências complexas e imprevistas da interconectivida-
de entre as pessoas, as organizações e o ambiente estão emergindo.

Antecipar-se aos ataques cibernéticos é a única forma de colocar-se à frente 
dos criminosos cibernéticos. Essa é a grande mensagem hoje para os gestores 
de riscos que devem administrar as ameaças cibernéticas e que precisam fazer 
para se manter à frente de ações criminosas.

O Global Risk Report, em sua 11a Edição, de 2016, coloca a ciberdependência 
como um risco motriz, ou seja, um risco que possui uma grande relevância em 
termos sistêmicos para influenciar outros a virem a acontecerem. Ou seja, os 
riscos Cibernéticos estão no “olho do furacão”. 

Muitos esperam que as tecnologias emergentes abasteçam uma nova onda 
de produtividade e crescimento. O ritmo da inovação está aumentando e a 

o munDo Digital está repleto 
De oportuniDaDes em rápiDa 
expansão para a inovação e, 
com isso, negócios, governos e 
inDivíDuos focaram sua atenção 
nos significativos benefícios De 
se aDaptar a esse movimento.
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proliferação das tecnologias é inevitável, dando lugar a inovações individuais e 
rompendo os modelos, processos e produtos comerciais de forma que requei-
ram rápida adaptação. As tecnologias relacionadas à internet, como a internet 
móvel, a automatização do trabalho de conhecimento, a Internet das Coisas e 
a tecnologia de nuvem serão extremamente disruptivos e gerarão o maior be-
nefício econômico. 

A falha em compreender e abordar os riscos relacionados à tecnologia, pri-
mariamente os efeitos sistêmicos na cadeia de ciber-riscos ou do colapso da 
infraestrutura crítica dos sistemas de informações, pode possuir consequên-
cias massivas de longo alcance para as economias nacionais, para os setores 
econômicos e para os empreendimentos globais. Segundo o Global Risk Re-
port, poderá haver perdas na Europa na ordem de 600 bilhões de euros nos 
próximos 10 anos, o que equivale a 10% da base industrial, caso não haja uma 
reação adequada!

Os gestores de riscos, portanto, precisam encontrar frameworks adequados 
para abordar quatro riscos de alto nível associados com a transformação na 
direção de uma economia mais digitalizada e interconectada. 

São eles: 

PRIMEIRO RISCO ESTRATÉGICO CIBERNÉTICO: INTERCONECTIVIDADE 

O primeiro risco estratégico cibernético é a interconectividade entre eles, o in-
ter-relacionamento, o que podemos chamar de riscos ciberrelacionados. Os ci-
berataques e incidentes relacionados entraram no panorama de riscos globais 
como entre os riscos mais prováveis e os mais potencialmente impactantes 
ao longo dos últimos dois ou três anos. Nos Estados Unidos as classificações 
dos ciberataques são consideradas as mais prováveis, como a ameaça po-
tencial para fazer negócios. Os casos têm crescido tanto em frequência, como 
em escala. Eles, até agora, têm sido isolados, envolvendo apenas uma única 
entidade ou país, mas conforme a Internet das Coisas leva a mais conexões 
entre pessoas e máquinas, a ciberdependência, considerada como a terceira 
maior tendência global importante, aumentará as probabilidades de ciberata-
ques com efeitos potenciais em cadeia, através do ciberecossistema. Como 
resultado, o risco de uma empresa está cada vez mais vinculado a outras em-
presas. Conforme a ciberdependência cresce, a interconectividade resultante e 
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a interdependência pode diminuir a habilidade das organizações de compreen-
der completamente seu empreendimento inteiro. Conforme mais organizações 
se mudam para digitalizar seus valores comerciais únicos dentro de ambientes 
mais conectados, que dependem mais e mais do aprendizado de máquinas e 
de tomadas de decisões automatizadas, a resiliência cibernética assume uma 
nova importância. Embora as organizações possam reconhecer o benefício 
das ciber tecnologias para seus pontos de partida, elas podem não internalizar 
completamente os riscos cibernéticos e fazer o nível adequado de investimento 
para melhorar a gestão de riscos operacional e fortalecer a resiliência organi-
zacional. Atenção particular é necessária em duas áreas que até agora estão 
sub-protegidas: a internet móvel e as conexões de máquina para máquina. É 
vital integrar a gestão cibernética e a física, fortalecer a liderança da resiliência 
e os processos organizacionais, que diante das tecnologias são desprezados, 
mas aproveitados pelos cibercriminosos!

SEGUNDO RISCO ESTRATÉGICO CIBERNÉTICO: TROCA DE INFORMAÇÕES – 
FLUXO DAS INFORMAÇÕES – TRÁFEGO DAS INFORMAÇÕES   

A troca de dados, informações e ou tráfego das informações pelos meios físi-
cos e ou digitais entre os países e as partes interessadas. Os dados são cha-
mados de “petróleo do século XXI”, e um framework legal e previsível é neces-
sário para realizar o potencial econômico completo da digitalização. Os casos 
recentes da reversão política criaram incerteza sobre a situação legal, o que 
pode dificultar o investimento e a adaptação das tecnologias recentes. Dada a 
natureza internacional inerente dos fluxos de dados, em áreas como os supply 
chain ou a impressão 3D, a governança nacional precisa ser complementada 
por um framework internacional em funcionamento. Entretanto, o regime regu-
latório atual é subdesenvolvido e carece da certeza legal necessária, em áreas 
como a privacidade, a transparência, o controle de criptografia, o efeito dos 
regimes de propriedade intelectual sobre os dados que cruzam fronteiras, e o 
impacto dos dados autorais sobre a concorrência.  Dados os muitos agentes 
e indústrias envolvidos nos interesses competitivos em questão, as partes inte-
ressadas provavelmente lutarão para entrar em comum acordo. Além disso, a 
infraestrutura física para troca de dados, como os cabos submarinos, também 
podem se tornar um alvo em conflitos internacionais ou terrorismo. Podemos ci-
tar como exemplo as divulgações de Edward Snowden de que as redes oficiais 
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de comunicações do Brasil se sujeitavam à espionagem rotineira pela Agência 
de Segurança Nacional (NSA) norte-americana, criou o espectro de uma nova 
ameaça cibernética no Brasil, a ciberespionagem e a ciberguerra.

TERCEIRO RISCO ESTRATÉGICO CIBERNÉTICO:  
AS MUDANÇAS DO AMBIENTE DO TRABALHO 

As mudanças no ambiente de trabalho, passam a ser o terceiro risco estratégico 
cibernético, tendo em vistas as grandes incertezas que trarão. Embora exista, 
uma quantidade infinita de possibilidades de inúmeros novos tipos de trabalhos 
que as novas tecnologias criarão, e o que possam ser, é provável que, estas ca-
tegorias existentes de trabalhos serão computadorizadas. Desta forma há uma 
ansiedade sobre o destino do fator humano! O US Bureau of Labor Statistics 
estima que, até 2022, 47% dos trabalhadores americanos terão alta rentabilidade 
se seus trabalhos se tornarem automatizados. Os exemplos evoluem para robôs 
assumindo as tarefas manuais na manutenção do estoque online do varejo, dos 
cuidados de saúde, dos diagnósticos e no check-in dos hóspedes de hotéis, 
enquanto os trabalhadores de conhecimento em tarefas cognitivas não rotineiras 
seriam deslocados pelos avanços nos algoritmos inteligentes. O sistema de em-
prego inteiro teria de ser repensado para facilitar as transições entre diferentes 
tipos de trabalhos. Espera-se que as perícias das áreas de ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática, aumentem em importância a médio prazo, com a pro-
jeção das necessidades a longo prazo, com foco nas perícias de criatividade, 
solução de problemas e inteligência  social. Ou seja o fator humano terá uma 
valoração muito maior, e automaticamente terá que possuir uma maior capacita-
ção, não havendo espaço para as pessoas desqualificadas.

QUARTO RISCO ESTRATÉGICO CIBERNÉTICO:  
AUMENTO DA DESIGUALDADE SOCIAL  

O quarto risco cibernético é o ampliamento das desigualdades sociais, de 
renda e de riquezas, fazendo com que haja instabilidade social, favorecendo 
o ciber crimes e ciber terrorismos. O acesso da tecnologia provavelmente exa-
cerbará as diferenças de renda dentro e através dos países, com aqueles que 
se adaptam ganhando e aqueles que não se adaptam perdendo renda. Qua-
tro bilhões dos 7 bilhões do planeta ainda não possuem acesso à internet e 
podem não ser capazes de lucrar com o crescimento movido pela tecnologia. 
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Atualmente, a distribuição de renda é largamente determinada pelo emprego: o 
avanço da tecnologia pode diminuir os retornos ao trabalho e levar à acumula-
ção da riqueza em poucas mãos. A desigualdade excessiva abaixa a demanda 
agregada e ameaça a estabilidade social, e pode aumentar os riscos como a 
migração involuntária ou o terrorismo provocado pelo extremismo violento. Au-
mentar a desigualdade também se relaciona aos aumentos nos problemas de 
segurança, como as mortes violentas ou roubos.

Estes quatro riscos fazem com que os gestores de riscos repensem de forma 
holística as ameaças cibernéticas, que hoje estão elevando seus níveis de per-
sistência, sofisticação e organização; e os prejuízos causados pelos respecti-
vos ataques, que podem impactar fortemente os negócios das organizações.

As ameaças cibernéticas continuam a se multiplicar. O advento do mundo 
digital e a inerente interconectividade abrem um leque totalmente novo de vul-
nerabilidades. As defesas de segurança das empresas estão sob crescente 
pressão, extrapolando os limites tradicionais e, assim, retirando os perímetros 
tradicionais da segurança da informação, motivando cada vez mais os agentes 
agressores. Os quatro riscos estratégicos possuem como principais causas: 

- Mudança do Contexto: No mundo pós-crise econômica, os 
negócios precisam se movimentar rapidamente. Os lançamentos 
de novos produtos, fusões, aquisições e a introdução de novas 
tecnologias estão em alta. Essas mudanças invariavelmente 
causam impactos complicados na solidez da segurança cibernética 
das organizações;

- Mobilidade e Acessibilidade:  A adoção da computação móvel 
resultou na dissipação das fronteiras das organizações, com a área 
de TI aproximando-se cada vez mais dos usuários e distanciando-
se, assim, das organizações. O uso da internet, smartphones e 
tablets, em combinação com a política de BYOD (do inglês: Bring 
Your Own Device, ou “Traga Seu Próprio Dispositivo”) tornou os 
dados das organizações acessíveis em qualquer lugar;

- Ecossistema: Vivemos e operamos num ecossistema de 
entidades, pessoas e dados digitalmente conectados, ampliando a 
possibilidade de exposição aos crimes cibernéticos, seja em casa, 
seja no trabalho;
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- Nuvem: Os serviços baseados em nuvem e o gerenciamento e 
armazenamento de dados terceirizados, abrem novos canais de 
risco, que anteriormente não existiam;

- Infraestrutura: Os sistemas de tecnologia de automação, 
anteriormente isolados, agora estão recebendo endereços IP. Por 
isso, as ameaças cibernéticas vêm fazendo incursões fora dos 
sistemas de BackOffice e em infraestruturas críticas, como os 
sistemas de geração de energia e transportes, além de outros 
sistemas de automação.

O poder de ataque dos agentes agressores aumentou, ampliou seu espectro 
e sua velocidade. Hoje os agentes agressores possuem acesso a recursos 
significativos, tornaram-se mais pacientes e sofisticados do que antes, e estão 
procurando vulnerabilidades em todo o ambiente operacional empresarial, in-
clusive nas pessoas e nos processos.

O risco cibernético não é apenas uma ameaça de informática. É um risco de 
toda a empresa. A segurança contra o cibercrime deve ser integrada ao siste-
ma de gerenciamento de risco, ou seja, ao Enterprise Risk Management (ERM) 
da organização, desempenhando um papel crítico de monitoramento e com o 
gestor de riscos oferecendo assessoramento especializado para dar suporte à 
tomada de decisões.

Estes riscos também ameaçam a reputação das empresas e a resiliência de 
suas cadeias de suprimento uma vez que causa danos a terceiros. A Alta Ges-
tão deve entender que o risco cibernético é um risco corporativo, que deve ser 
monitorado e supervisionado de forma estratégica, caso contrário a corporação 
sofrerá sérios prejuízos.
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Isto é uma grande fragilidade para a competitividade para os próximos dois 
anos. O Brasil está na mira dos ciberterroristas, empresas de médio e grande 
porte já sofrem sequestros digitais.

Segundo a ABNT NBR ISO/IEC  27032 – Tecnologia da Informação  - Téc-
nicas de Segurança – Diretrizes para segurança cibernética, o conceito de 
espaço cibernético pode ser definido como sendo descrito: “  Espaço ciber-
nético pode ser descrito como o ambiente virtual , o qual não existe em qual-
quer forma física, mas sim, um ambiente ou espaço complexo resultante do 
surgimento da Internet, somado às pessoas, organizações e atividades em 
todo tipo de dispositivos de tecnologia e redes que estão conectados a ele. 
A segurança do espaço cibernético, ou segurança cibernética, é a segurança 
deste mundo virtual”.

Portanto a segurança cibernética não é sinônimo de segurança de Internet, 
segurança de rede, segurança de aplicativos, segurança de informação ou so-
mente de infraestruturas críticas. 

A convergência de tecnologias de informações e comunicação, a facilidade 
de entrar no Espaço Cibernético e o estreitamento do espaço pessoal entre in-
divíduos estão ganhando a atenção dos meliantes e organizações criminosas. 
Estas entidades estão usando os mecanismos existentes como o span phishing 

empresas e instituições financeiras 
estão muito preocupaDas e ao mesmo 
tempo se sentem DespreparaDas para 
enfrentar os riscos cibernéticos.
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e spyware, assim como o desenvolvimento de novas técnicas de ataque, para 
explorar qualquer fraqueza que elas possam descobrir no Espaço Cibernético. 
Nos últimos anos, ataques de segurança no Espaço Cibernético evoluíram de 
haching para a fama pessoal, para o crime organizado ou crime cibernético. 

A partir daí os principais arquivos dos computadores de empresas brasileiras 
já são bloqueados e só liberados após pagamentos de resgate. Entre 2014 e 
2016 o número de ocorrências desse tipo de crime aumentou mais de três ve-
zes, segundo o estudo da empresa israelense Intel Security. E o Brasil é um dos 
países com maiores taxas de crescimento. 

A presença dos riscos cibernéticos está entre as principais preocupações das 
instituições financeiras e se insere em um contexto mais amplo de crescimento 
da importância da gestão dos riscos não-financeiros, segundo pesquisa reali-
zada por empresas especializadas. 

Embora não haja falta de ameaças de segurança cibernética, assim como há 
muitas formas de combate-las, ainda que não padronizadas, as questões cha-
ves, na guerra cibernética são: 

1. Ataques de software maliciosos e potencialmente indesejados;

2. Ataques de engenharia social;

3. Compartilhamento e coordenação de informações. 

As três questões chaves devem ser avaliadas os riscos reais de possíveis 
ataques, e quão vulnerável a empresa está exposta. As avaliações de riscos 
auxiliam na seleção de controles contra os respectivos ataques e o foco é a 
redução a um nível aceitável. 

Controles são impostos para reduzir as fragilidades e ou impactos. Há a ne-
cessidade que estes controles sejam adequados para combater as ameaças 
aos ativos antes de permitirem a exposição às ameaças especificadas.

Só para que tenhamos uma clara ideia de que os ataques cibernéticos são 
uma realidade já no Brasil, na Revista Exame de 23 de novembro de 2016, 
publicou uma matéria sobre o tema. Nesta matéria há uma descrição sobre o 
sequestro das informações financeiras e 5000 documentos guardados no dis-
co rígido, incluindo as planilhas, os bancos de dados de clientes, as folhas de 
pagamentos e até as fotos e os vídeos promocionais da empresa. De uma hora 
para outra, as informações mais essenciais para o funcionamento da empresa 
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estavam inacessíveis. Um técnico foi chamado e foi aí que se descobriu o que 
estava acontecendo! 

Um hacker havia invadido a rede naquela madrugada. O criminoso dizia que 
os arquivos tinham sido corrompidos e que só seriam liberados se a empresa 
pagasse 1000 dólares. Por sorte a empresa tinha um backup e conseguiu recu-
perar boa parte dos documentos infectados. 

Um número crescente de empresas tem sido vítima e muitas delas não têm a 
sorte de possuírem backup para reagirem contra a chantagem e acabam pa-
gando, pois, a relação custo benefício compensa. 

Segundo pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, a estratégia 
mais comum é infectar as máquinas, através de e-mails spam. Os criminosos 
disparam centenas de milhões de mensagens falsas simulando e-mails reais – 
uma cobrança de uma conta atrasada, comunicados de banco, intimações da 
Receita Federal...Parte do spam vai parar nas contas corporativas de funcioná-
rios, o que deixa as empresas expostas. De cada dez vítimas de sequestro di-
gital, quatro são atacadas por intermédio de seus computadores profissionais. 

O foco são as empresas de serviço, que representam 38% dos ataques regis-
trados. Segundo o FBI, os resgates pagos de janeiro a julho de 2016 foram em 
torno de 2,6 milhões de dólares, com uma média de 700 dólares de média o 
resgate. O aumento em relação a 2015 foi de 60%.  

O ponto de maior importância é os executivos de riscos possuírem uma postu-
ra ativa, e se prepararem para este futuro que já chegou. Portanto a Gestão de 
Riscos Cibernéticos já é uma realidade. E o maior risco é atrasar a blindagem 
técnica que o gestor de risco deve possuir. Há a necessidade de deixar claro 
os deveres e responsabilidades dos gestores da primeira, segunda e terceira 
linha, além da Diretoria e Conselho, pois há uma interconectividade na garantia 
da privacidade do usuário não ser violada. 

Este é o nosso desafio deste século XXI, enfrentar a guerra  
cibernética. Ela já chegou!! Estamos preparados? 
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Artigo publicado na Revista Gestão de Riscos –  Ed. 103, 
Novembro de 2016 pela Brasiliano INTERISK
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Indiscutivelmente, o risco mais sério e difundido é o crime virtual de motivação 
econômica – aquele que visa os bancos privados, firmas e pessoas físicas em 
busca de proveito. 

Outro importante conjunto de ameaças cibernéticas emana de grupos de  
hackers nacionais e estrangeiros, os quais procuram sabotar serviços gover-
namentais, portais e alvos empresariais. Por exemplo, os maciços protestos 
populares de junho a agosto de 2013 coincidiram com uma alta no ativismo dos 
hackers. Por final, as divulgações por Edward Snowden de que as redes oficiais 
de comunicações do Brasil se sujeitavam à espionagem rotineira pela Agência 
de Segurança Nacional (NSA) norte-americana, criou o espectro de uma nova 
ameaça cibernética no país: A ciberespionagem e segundo alguns a ciber-
guerra. Ao passo que aumenta em todo o Brasil e América Latina a inquietude 
com as ameaças cibernéticas, conhece-se de fato relativamente pouco sobre 
as mesmas. Quase não há debates sobre os protagonistas dos quais emanam 
estas ameaças, seus interesses e motivações, seu modus operandi ou quais 
suas relações com as mais tradicionais organizações criminosas ou políticas. 
Há poucos especialistas se ocupando de uma avaliação pormenorizada destas 
variadas – e até bastante diferenciadas – ameaças cibernéticas, e muito menos 
ponderando as reações públicas e privadas. Em que pese a profunda falta de 

o brasil sofre ameaças De uma 
ampla varieDaDe Das chamaDas 
ameaças cibernéticas, inclusive 
as frauDes virtuais, os crimes 
cibernéticos e a vigilância Digital. 
nem toDas essas ameaças são por 
natureza iguais. 
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conhecimento, mesmo assim o governo brasileiro organizou com rapidez uma 
abrangente infraestrutura de cibersegurança e defesa. Curiosamente, a respos-
ta possui foco limitado em apenas algumas dimensões destas ameaças – em 
especial as estrangeiras. Entre as muitas instituições deste meio, o Centro de 
Defesa Cibernética do Exército Brasileiro (o CDCiber) é peça chave na postura 
de defesa do país. Até determinado ponto, a aparelhagem de cibersegurança 
em célere avanço no Brasil, mostra-se em desalinho com as ameaças reais 
emergentes no ciberespaço. No lugar de mirar com mais precisão o cibercri-
me internacional e interno, o estado procura uma resposta no aperfeiçoamento 
da luta contra a ciberguerra e de sua capacidade antiterrorismo. Não significa 
afirmar que não há perigos nítidos e presentes relativos ao ciberterrorismo e 
à ciberguerra. Pelo contrário, o presente Estudo Estratégico opina que o go-
verno brasileiro procura uma abordagem de securitização contra as ameaças 
cibernéticas, no lugar de se contrapor aos desafios mais urgentes em face aos 
cidadãos, em especial o cibercrime. De forma sucinta, o estado (o agente) se-
curitiza o ciberespaço (o referente) em nome do povo (a plateia). 

DEFINIÇÃO DO CIBERESPAÇO BRASILEIRO 

O Brasil acha-se sob uma revolução digital com poucos paralelos no mundo 
em desenvolvimento. O índice de penetração digital e adoção das mídias so-
ciais elevou-se de forma exponencial na última década. Durante este prazo, 
o Brasil assistiu a um aumento de dez vezes em acessos à Internet e assina-
turas de telefones celulares, constando no presente mais da metade de sua 
população de 200 milhões conectadas. A quantidade de fatores relativos às 
melhoras no Brasil do desenvolvimento social e econômico impulsionam estas 
tendências. O clima macroeconômico, bastante estável, bem como as políticas 
sociais de redistribuição, levaram à ampliação da classe média no país nos úl-
timos 10 anos. Ao mesmo tempo, a marcha dos novos consumidores motivou 
a procura por tecnologias de informação e de comunicações (TICs), transfor-
mando a escala de suprimento a níveis em conformidade com o vasto mercado 
interno do Brasil.

A aparição de uma classe média ampliada e conectada dá forma ao ambiente 
cibernético no Brasil. O acesso mais ágil às novas tecnologias de informações 
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deu causa a uma ampla gama de formas de capacitação social, política e eco-
nômica no país. Sem surpresa alguma, a capacitação digital vem acompanhada 
de maiores desafios a exemplo dos protestos em massa e do crime organizado. 
Como país de renda mediana, o Brasil se vê obrigado a tratar suas arraigadas 
desigualdades dentro e fora dos meios digitais. As contradições aparecem à 
medida em que seus legisladores procuram integrar mais plenamente os cida-
dãos recém capacitados na democracia e economia formal do país. Como po-
tência emergente, o país se encontra também frente a dilemas com seu maior 
comprometimento com políticas globais. Logo, fatores internos e internacionais 
possuem um papel crítico no rumo da governança cibernética do Brasil.

Poucos países foram tão drasticamente afetados pela capacitação digital como 
o Brasil. A escala e dinamismo do ciberespaço brasileiro atingiu novas alturas 
nos últimos anos. A começar com as manifestações em massa de inspiração 
digital, atingindo as ruas do país entre junho e agosto de 2013, até a presença ro-
tineira do mesmo no topo de rankings ativos ao cibercrime. O Brasil é conhecido 
de modo geral como autor e vítima da criminalidade digital. Ademais, o Brasil ain-
da se ressente das divulgações de espionagem realizadas por alguns países, em 
especial os Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, tendo iniciado processos 
de reforma na ONU e internamente. A natureza complexa da “ameaça ciberné-
tica” – bem como sua interpretação no Brasil – exerceu um expressivo papel na 
moldagem da governança cibernética e arquitetura de cibersegurança do país.

Há necessidade de uma avaliação equilibrada ao se considerar as respostas 
contra as ameaças cibernéticas e a cibersegurança. Torna-se importante levar 
em conta os poderosos interesses bem como as lutas simbólicas que dão for-
ma à definição do que constitui ameaça digital em determinada sociedade. É 
possível partir para além do curto prazo em direção à visão de prazo mais am-
plo que formula as decisões dos grandes protagonistas. Apenas com a adoção 
da visão bruta será possível compreender por completo o conceito, construção 
e aplicação da cibersegurança. 

AMEAÇAS CIBERNÉTICAS

Podemos dizer, segundo estudiosos, que há três principais conjuntos de ame-
aças cibernéticas no Brasil. O quadro abaixo demonstra:
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CATEGORIA DEFINIÇÃO EXEMPLOS REAÇÕES NORMAIS 
DO GOVERNO

REALIDADE  
BRASILEIRA

Cibercrime 
convencional

Trata-se das 
formas mais 
difundidas 
no mundo 
de infrações 
cibernéticas,  
cuja a tipologia  
é proposta pela 
ITU (2009)

Acesso ilícito 
(cracking), 
interceptação de 
dados, pornografia 
infantil, spam, 
discursos de ódio, 
fraude bancária, 
furto de identidade, 
infração contra 
direitos autorais

Exclusivamente 
a segurança 
pública, visto 
que normalmente 
compreende crimes 
tradicionais, já 
categorizados nos 
códigos criminais

Há dois grandes 
subconjutos de 
crimes cibernéticos 
convencionais: 
1. os de motivação 
econômica (em 
especial à fraude 
bancária)
2. relativos ao 
conteúdo (por 
ex: racismo e 
pornografia infantil 
de mídia social) 

Cibercrime 
complexo

Leva em conta e 
amplia à definição 
da ITU de infrações 
cibernéticas 
complexas ou 
combinadas, 
as que se 
adequadram 
em mais de 
uma categoria 
do cibercrime 
convencional

Ciberterrorismo, 
ciberguerra, 
ataques contra a 
infraestrutura crítica, 
ciberespionagem e 
ação dos hackers

Combinação de 
inteligência, ação 
militar e segurança 
pública, visto que 
há distintas fontes 
múltiplas e potenciais 
de ataque (sejam 
internas ou externas) 
assim como alvos

Espionagem 
comercial e ação 
dos hackers, 
são duas porém 
distintas ameaças. 
Há escassa 
comprovação de 
que o Brasil sofra 
outros tipos de 
ameaça dessa 
categoria

Ameaças 
emergentes

Ameaças relativas 
à expansão do 
ciberespaço 
que não se 
enquadram bem 
nas categorias da 
ITU, ou por serem 
emergentes ou 
por sua relação 
com o mundo em 
desenvolvimento

TICs empregados 
pelos mais 
tradicionais grupos 
criminais, quadrilhas 
do crime organizado 
(drogas, e tráficos 
de armas, extorsão 
digital, difusão da 
cultura de violência), 
ciberlavagem 
de dinheiros, 
sonegação fiscal, 
etc.. 

Deveria estar mais 
ligado à segurança 
pública, porém este 
campo acaba de 
emergir e há falta de 
reação do estado. 

O Brasil sofre 
com altos níveis 
de violência 
interpessoal 
e organizada, 
em especial 
com relação às 
quadrilhas e o 
crime organizado 
que lucram com 
o tráfico de 
drogas. Estes já 
assimilaram o 
poder das TICs 
para expandir e 
fortalecer seus 
negócios
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No nosso caso iremos abordar com maior foco no Cibercrime convencional, 
pois é ele que ataca as instituições. 

A exemplo das demais atividades ilícitas do mundo real, o cibercrime é ex-
tremamente difícil de mensurar com precisão. O ciberespaço é simplesmente 
enorme e descentralizado demais para aquilatar, acompanhar e relatar com 
certeza toda a sua atividade dolosa. Com efeito, torna-se bastante difícil até 
estimar uma ordem de grandeza da cibercriminalidade. Deve-se isto à relutân-
cia dos governos e empresas em divulgar este tipo de informação por temor 
de danos a suas reputações e perda de confiança e investimento. No entanto, 
algumas agências de estado assim como firmas privadas de cibersegurança 
emitem relatórios regulares sobre as dimensões estimadas dos mercados da 
cibercriminalidade. Valores e dados que na melhor hipótese são aproximações 
brutas, levando a amplas discrepâncias no impacto projetado destes merca-
dos. Não obstante, os mesmos proporcionam alguma visão das grandes ten-
dências capazes de deflagrar a determinação de prioridades assim como as 
questões sobre a alocação de recursos.

Os relatórios disponíveis apontam para um expressivo aumento da cibercrimi-
nalidade no Brasil no decorrer da década. Tal expansão coincide com o acesso 
ampliado aos TICs em todo o país a partir do ano 2000. A quantidade total de 
incidentes cibernéticos recebidos pelo CERT.br (a central do Grupo de Respos-
ta a Incidentes de Segurança em Computadores, ou CSIRT, no Brasil), saltou de 
6000 em 2000 para mais de 466.000 em 2012. Pelo menos 75% dos usuários 
da Internet no Brasil dizem ter sido vítimas de uma ou outra forma de cibercri-
me. A média global é de 67 por cento, com as maiores taxas localizadas na 
Rússia (92 por cento), China (84 por cento) e África do Sul (80 por cento). No 
tocante aos hackers dos perfis das redes sociais, o Brasil encabeça a classe 
em conjunto com a China, com 23% dos usuários que acusaram a tomada de 
suas contas por outros usuários. No mínimo 12% dos brasileiros relatam que 
seus PCs foram infectados por Malwares através de manobras de Phishing por 
falsos portais transmitidos pela mídia social.

As empresas de cibersegurança também oferecem indicações sobre as dimen-
sões das atividades digitais dolosas no Brasil. De fato, o Brasil consta em primei-
ro lugar na região da América Latina e Caribe, como fonte e alvo dos ataques di-
gitais. O mesmo vale para toda sorte de infrações cibernéticas cometidas através 
da informática, a exemplo de códigos maléficos, spam zombies, phishing hosts e 
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botnets, entre outros. Estas tendências grassam a taxas alarmantes. A cibercrimi-
nalidade no Brasil evoluiu a passos largos na última década, sendo que as firmas 
de segurança dos Estados Unidos e da Europa identificaram o Brasil como um 
dos países mais problemáticos desde 2006 por suas atividades com o cibercri-
me. Os principais ciberterrorismos cometidos no Brasil na atualidade incluem a 
difusão de vírus ou malware (68 %), hacking de perfis na mídia social (19%) as-
sim como o phishing (11%). Embora o Brasil confirme sua grande atividade com 
spam (3,4% dos fluxos globais em 2012, colocação modesta em comparação 
com a liderança, EUA com 42,2%), os fluxos vêm decrescendo visivelmente e já 
não são problema grave entre os usuários. 

A fraude bancária é quase que uma especialidade no Brasil, em parte por 
motivo do tamanho do setor de serviços bancários no país. 

A Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN relata que as perdas totais 
das instituições financeiras em 2011 atingiram R$ 750 milhões. A mesma ob-
servou também que 60% do incremento anual nas fraudes bancárias ocorreram 
através da Internet, telefonia móvel, operações das centrais de atendimento e 
cartões de crédito. Um relatório da Kapersky Labs em 2011 colocou o Brasil 
na frente da China e da Rússia no emprego do trojan horse para penetrar nas 
contas bancárias através da rede: 16,9% do total em ataques anuais partiram 
contra usuários no Brasil, contra 15,8 % na Rússia e 10,8 % na China. Não 
obstante, grande parte destas fraudes foram perpetradas fora dos meios digi-
tais, através de fraudes com telefones e cartões de crédito (US$ 450 bilhões). 
Diz-se que foram perdidos US$ 150 milhões através da Internet e do e-banking 
móvel. Outros US$ 150 milhões foram furtados mediante pagamentos digitais 
de faturas de cartões de crédito. Em algumas regiões o Brasil supera a Améri-
ca do Norte e a Europa Ocidental em segurança digital do setor bancário: por 
exemplo, a alteração dos sistemas de senhas, verificação em dois estágios e a 
biométrica se tornaram padrão. 

O Brasil se tornou um porto seguro de outras espécies de cibercrimes iden-
tificados pela International Telecommunications Union (ITU). Entre estes, os 
principais são aqueles perpetrados contra empresas e negócios, relativos a 
conteúdo assim como infrações contra direitos autorais e marcas registradas. 
Os custos globais do crime via Internet no Brasil, inclusive fraude e furto de 
informações bancárias, atinge cerca de US$ 8 bilhões anualmente (ou 7% do 
total de perdas globais geradas pela cibercriminalidade). Tais estimativas suge-
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rem que o país seja o terceiro mais afetado em todo o mundo pelas atividades 
digitais ilícitas. O Brasil é de longe o alvo número um na América Latina: O 
México fica atrás do Brasil com perdas anuais de cerca de US$ 2 bilhões por 
conta da cibercriminalidade.

Por estes números e cenários é uma obrigação que, nós gestores de riscos, 
tenhamos ferramentas e processos estruturados para poder de forma direta 
combater o ciber-risco, que já é uma realidade. A única forma de enfrentar é 
manter-se à frente do crime cibernético. Sabemos que enfrentaremos inúmeros 
obstáculos entre eles a falta de orçamento, falta de agilidade da alta gestão 
em compreender a problemática, carência de competências – capacitações, 
poder crescente dos ataques dos criminosos, perímetro de segurança cada 
vez mais esgarçado para o crime cibernético e as ameaças cada vez mais se 
multiplicando. Mas mesmo assim o Gestor de Risco deve acreditar em pro-
cessos estruturados e em metodologias e ferramentas para podermos de fato 
enfrentarmos a Cibernética como deve ser. 
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O diagrama acima demonstra que o poder dos criminosos cibernéticos está 
aumentando, e as organizações lutam contra inúmeros obstáculos.

A postura tem que ser ativando os chamados três A’s: Ativar, Adaptar e Antecipar. 

Cada organização necessita de uma base sólida de segurança cibernética. 
Concretizá-la não é uma tarefa fácil, e as especificações das necessidades vão 
depender de questões como o setor de atividade e a localização geográfica. 
Esses fundamentos proporcionam o primeiro passo na jornada de segurança 
cibernética. 

Cabe a nós, gestores de riscos começarmos  
a dar o primeiro passo! 

Você já incluiu a disciplina de Riscos Cibernéticos no  
seu portfólio de riscos? Espero que sim!!
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