
COVID-19: Preparação e respostas para riscos cibernéticos

Contexto
Há um precedente limitado de como a Covid-19 impactará a dependência da tecnologia nos negócios. Ao contrário de 
pandemias passadas, essa tem causado discretos "choques" financeiros e uma maior disruptura em ações cotidianas 
que provavelmente trarão maiores implicações futuras.
 
Considerações

Guia de recomendações para proteger seu ambiente 

As ameaças elevadas de hoje persistirão e representarão riscos em seu ambiente

Hoje

Serviços de fusão 
em Cyber 

Escalonamento de 
sistemas e processos 
de segurança

Funcionários utilizam 
seus computadores 
pessoais para trabalhar – 
risco de dispositivos não 
estarem autorizados pela 
empresa

Novas contratações 
e rescisões

Maior oportunidades 
de ataque

Complexidades para 
o setor de energia

Incapacidade de 
trabalho remoto

Controles de governança 
de identidade

Implicações de privacidade 
no monitoramento da 
saúde dos funcionários

Segurança na nuvem 
para dar suporte ao 
comércio eletrônico

Amanhã Próxima semana Próximo mês

Impacto de longo prazo / Reações 
na condição geral econômica

Impactos imediatos / Reações 
disruptivas temporárias

Teletrabalho / 
Possibilidade 
de disruptura

Maior tolerância nas 
medidas de redução de 

riscos com terceiros

Aumento de ataques 
cibernéticos

Ameaças latentes 
e redução de custos 

Aumento de atividades 
tempestivas de fusões 

e aquisições

Desligamento 
de funcionários

• Seus controles de
   acesso remoto são
   escaláveis?

• Novos projetos de
   tecnologia e
   necessidades de
   suporte terão a
   segurança
   necessária?

•  Sua organização
    acompanha os planos
     de segurança de
    parceiros e 
    fornecedores para
    priorizar o acesso e a
    disponibilidade dos
    serviços?

•  A organização
   conscientiza seus
   profissionais e
   reforça a detecção e
   resposta a ameaças
   para promover uma
   identificação
   proativa de ataques
   digitais?

  • Maiores demandas
      de acesso remoto
     testam a banda
     larga e os controles
     de VPN.

  • Implementações
     tecnológicas são
     aceleradas.

  •  Surgimento de
     novas necessidades
     de proteção e
     monitoramento em
     redes domésticas.

  • Disponibilidade dos
     profissionais é
     afetada por 
     necessidades
     excepcionais de
     cuidados familiares.

   • O aumento de
      ataques cibernéticos
      com engenharia
      social visa a
      obtenção de dados
      financeiros e de
      Informações 
      Identificáveis de
      Pessoas.

      Ataques temáticos
      de phishing e
      malware aumentam
      os níveis de riscos
      cibernéticos.

   • A disseminação de
      informações erradas
      traz desafios às
      respostas na crise.

   • A redução em
      orçamentos leva à
      restrição de recursos
      de segurança,
      elevando os riscos
      cibernéticos.

   • As ameaças 
      de ataques 
      oportunistas
      permanecem
      latentes no 
      ambiente e 
      representam um
      risco elevado.

   • Períodos de crise
      têm consequências
      comerciais, que
      levam reorganizações
      corporativas ou
      mesmo a cortes
      importantes de
      profissionais.

   • A condição geral
      econômica e de
      trabalho contribuem
      para maiores riscos
      de ameaças internas.

   • A disruptura na cadeia
      de suprimentos implica
      operações de segurança
      – os fornecedores
      pontuais podem não
      oferecer a mesma
      segurança, aumentando
      os riscos digitais.

   • A cobertura dos 
      provadores de serviços
      de segurança está
      comprometida na
      quarentena.

   • A dinâmica econômica a
      longo prazo pode levar a
      transações tempestivas
      de fusões e aquisições,
      realizadas rapidamente 
      e sem a devida diligência
      cibernética (por exemplo,
      análise de concorrentes,
      avaliação de possíveis
      ameaças, de 
      comprometimento e de
      segurança, etc.)
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•  Como seus
   programas 
   de segurança 
   podem ter mais 
   desempenho e
   eficiência em meio
   a um contexto geral
   mais difícil?

•  A segurança  cibernética
   está integrada em sua
   estratégia corporativa
   de fusões e aquisições?

•  Como você está
   posicionado para
   buscar um programa
   de monitoramento
   interno de riscos e
   ameaças:?
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Nossos serviços

Outros considerações 

Programas gerais de segurança e tolerâncias a riscos:

Para governo e serviços públicos:

•  Monitoramento de segurança
•   Inteligência contra ameaças
•   Gerenciamento de ataques
•   Investigação de ameaças
•   Prevenção para perda de dados

Programas de 
conscientização 
e treinamento

Resposta a incidentes 
(IR) e continuidade 

de negócios

Identidade e proteção 
de dados 

•  Entendimento sobre phishing
•   Campanhas de treinamento
•   Comunicações

•  Planos para respostas a 
    incidentes 
•  Análise forense, de malware 
    e ameaças digitais
•   Análise de impacto de violação
•   Planos de continuidade de 
    negócios e resiliência técnica

•  Governança de identidade
•  Gerenciamento de acesso
•   Autenticações fundamentadas 
    em riscos
•   Gestão de dados
•   Privacidade de dados (por 
    exemplo,conformidade com a
    Lei Geral de Proteção de Dados)

Monitorar esquemas cibernéticos emergentes que têm o objetivo de roubar identidades de cidadãos e fraudar agências 
governamentais de impostos e benefícios

Adotar novos métodos para estudantes, professores e administradores realizarem transações (por exemplo, testes seguros, 
segurança em laboratório de pesquisa)
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Atualizar alternativas de proteção em atividades confidenciais (por exemplo, informações sensíveis que são compartilhadas), 
verificação remota de identidades para liberações de processos, tokens físicos

•  Crie um diário de execução 
    (por exemplo, transcrições)

•  Saiba como as equipes estão
    trabalhando virtualmente

•  Identifique dependências e 
   disrupturas na cadeia de suprimentos

•  Atualize o Plano de Continuidade dos
    Negócios

•  Designe pessoas para acompanhar
    os acessos remotos. •  Inclua as principais práticas de

    trabalho à distância (por exemplo,
    compartilhamento de arquivos com
    segurança, utilização de VPN,
    senhas seguras, garantia de
    configurações confidenciais de rede
    doméstica e sem fio, adaptação a
    ambientes compartilhados e
    proteção de ativos físicos de TI)

•  Confirme a integração de
    programas de inteligência de
    ameaças com o monitoramento 
    de eventos de segurança
•  Realize atividades de controle de
    vulnerabilidades e investigação 
    de ameaças
•  Comunique-se proativamente com
    sua força de trabalho e terceiros
    sobre prevenção
•  Crie um plano para garantir
    cobertura ininterrupta 24/7 e
    capacidade de aumento de volume
    de alertas

•  Inclua alterações em ramais,
    pontos de contato, procedimentos
    de TI e priorização do sistema
•  Documente falhas identificadas,
    perspectivas obtidas e áreas de
    melhoria

•  Atualize a arquitetura de segurança
    e garanta cobertura para ameaças
    internas e diligência cibernética

•  Realize levantamento, 
    monitoramento, geração de
    relatórios, ajuste fino do cenário
    operacional
•  Desenvolva intenção executiva 
    e estratégia de resposta
•  Planeje a participação de 
    stakeholders, a comunicação de
    crises e a resposta operacional

•  Realinhe padrões de tráfego
•  Ajuste/desenvolva e implante
    novos conjuntos de regras de
    monitoramento, limites e caminhos
    de intensificação
•  Aumente o monitoramento para
    dispositivos e softwares não
    aprovados pela sua organização

•  Revise o posicionamento de
    segurança na governança de VPN
    (por exemplo, status de aplicação
    de patches e escalabilidade),
    implantação de autenticação
    multi-fatorial e escopo de serviços 
    a serem acessados remotamente
•  Implemente recursos de espaço de
    trabalho remoto para profissionais
    e garanta que eles estejam 
    configurados com segurança

•  Avalie os Acordos de Nível de
    Serviço e analise os impactos da
    disruptura para terceiros

•  Verifique o plano de sucessão
•  Determine funções e atividades
    essenciais de suporte para
    identificar sistemas que devem ser
    mantidos ou aqueles que devem
    ser colocados offline

•  Confirme se os sistemas estão
    funcionando
•  Garanta que as avaliações de
    ameaças/riscos estejam concluídas
    antes da adoção de novas 
    tecnologias
•  Identifique a força de trabalho
    remota global, incluindo centros 
    de  dados e entrega

•  Envolva a força de trabalho nas
    implicações de segurança que o
    trabalho remoto pode trazer

•  Acesso remoto seguro

•  Reforce os recursos de detecção 
    e resposta a ameaças

•  Revise controles de monitoramento
   de segurança

•  Avalie a intensidade / longevidade
   das soluções de segurança, 
   atualizando os manuais de 
   respostas a incidentes de segurança
   e criando um relatório de pós-ação

•  Reforce a segurança em áreas de
   alto risco

•  Desenvolva uma capacidade
   madura de gerenciamento de crises
   em toda a empresa para:


