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Conclusão

Quanto mais digital for o
mundo, maior será a superfície
de ataque

Como resultado, criou-se um cenário em
que dados corporativos, incluindo os de
negócios e de terceiros, começaram a
circular por dispositivos não homologados
pela organização e sem a segurança
adequada.

Da noite para o dia, diante do
distanciamento social recomendado pelos
órgãos de saúde para conter o avanço da
pandemia, as empresas se deram conta
de que precisavam estar online.
Essa necessidade se mostrou urgente
tanto para dar continuidade aos negócios,
quanto para que os colaboradores
pudessem desempenhar suas funções de
maneira distribuída.

Diante dessa evidente vulnerabilidade, os
criminosos têm aproveitado para invadir
redes de TI e de automação, bloquear
sistemas ou roubar dados sob ameaça de
corrompê-los ou vazá-los. Pedidos de
resgate em criptomoedas também se
tornaram uma prática comum.

Essa maciça e apressada entrada de
pessoas e empresas no mundo virtual
abriu oportunidades sem precedentes
para ataques cibernéticos cibercriminosos.
Os hackers sabem, por exemplo, que, na
migração para o ambiente online, a
prioridade de muitas empresas era
agilizar a disponibilização de ferramentas
e infraestrutura mínima para os
colaboradores, ainda que isso significasse
deixar a segurança em segundo plano.

Considerando o alto interesse da
população mundial em obter informações
relacionadas
ao
coronavírus,
rapidamente o tema ganhou destaque
entre as principais abordagens das
campanhas de phishing.
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De acordo com dados da Check Point,
chegou-se a registrar picos de 192 mil
ciberataques por semana com ações
maliciosas relacionadas à Covid-19 e
atribuídas à OMS, ONU e plataforma
Zoom. Também sabe-se da elevação
brutal do volume de downloads de
ferramentas usada por hackers.

Mas dá para se ter uma ideia da
relevância dessas informações no
contexto mundial quando nos lembramos
que, de acordo com dados do Relatório
do Fórum Econômico Mundial, o
cibercrime é apontado como o quinto
risco global de maior probabilidade e
impacto.

Isso tudo aconteceu por uma equação
simples: quanto mais digital for o mundo,
maior é a superfície de ataque. E, para se
ter uma ideia da ampliação desse
perímetro, basta observar os dados da
Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), que apontam que o uso da
internet no Brasil cresceu entre 40% e 50%
durante a pandemia. Considerando os
servidores internacionais, essa alta é ainda
maior.

Acima dele estão causas naturais, como
os tsunamis.
A questão é que o momento que vivemos
é inédito, com contornos e impactos
diferentes de tudo o que já vivemos.
E, foi pensando nisso que decidimos
produzir esse ebook. Nele, você vai
encontrar insights interessantes para
proteger os dados corporativos da sua
organização, enquanto conduz seu
negócio pela transformação digital.

Ainda não se tem uma consolidação de
dados que nos permita fazer um retrato
dos impactos da pandemia no mundo
digital, em tempo real.

Rafael Sampaio

Country Manager da Etek NovaRed
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A corrida para se adaptar
e sobreviver à pandemia

Afinal, quem não se transformasse
digitalmente padeceria nos meses
seguintes ou no próximo ano.

Não há dúvidas de que as empresas
que já tinham iniciado o movimento
de transformação digital estão
desempenhando melhor dentro dos
movimentos gerados pela pandemia.

Um exemplo bastante visível dessa
ruptura foi a migração de grande parte
da força de trabalho do modelo
tradicional para o remoto.

Isso porque algumas já contavam com
aplicativos desenvolvidos, enquanto
outras dispunham de websites funcionais
e haviam incorporado o novo momento à
estrutura e cultura da organização.

Nesse caso, o risco está exatamente
nessa migração compulsória, às
pressas e sem preparo, com introdução
de novas tecnologias e aplicações.

Com a recomendação de distanciamento
social, realidades tecnológicas que
vinham sendo consideradas por algumas
companhias viraram a única opção.
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Veja como muitas
empresas estão
correndo riscos
nesse momento:

Atuação da força de trabalho
100% de maneira distribuída

Local de trabalho desses profissionais
residência, cowork ou outros locais com internet compartilhada

Dispositivo utilizado

notebook, celular, desktop ou tablet (próprios ou da empresa,
com ou sem proteção e homologação da área de TI)

Aplicações e tecnologias

implementadas às pressas sem considerar o conceito de
segurança e privacidade por design

Armazenamento dos dados corporativos

no Datacenter da empresa ou em diferentes modelos de
cloud computing

Em resumo, a superfície de ataque está mais ampla,
dando aos atacantes algumas vantagens interessantes.
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Trabalho
remoto,
o vetor que
deixa as
empresas
mais expostas

Muitas organizações já estão se
organizando para incluir o trabalho remoto
em suas rotinas quando a pandemia
passar.
Hoje, esse modelo ainda está um pouco
conturbado, devido a junção permanente
de vida profissional e pessoal no mesmo
ambiente.
Porém, quando a Covid-19 nos der uma
trégua, a tendência é que a experiência do
home office seja mais agradável,
sustentável e produtiva.

O benefício poderá, inclusive, ser um
diferencial para atrair e reter talentos.
Independentemente do modelo de
trabalho que será adotado no futuro, as
empresas precisam adaptar seus
processos, suas tecnologias e sua estrutura
para receber mais colaboradores na
nuvem, gerir os acessos e monitorar
comportamentos maliciosos.
Essa precaução se justifica pela
vulnerabilidade do trabalho remoto,
principalmente por três fatores básicos e de
alto risco:
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1. Endpoints

2. Uso de redes públicas
Tipicamente, os dados de uma
organização circulam por uma rede
interna com links dedicados, soluções de
segurança e sem a necessidade de que as
informações trafegam pela internet.

Dentro do escritório era possível
acompanhar em tempo real os endpoints
que acessaram a rede corporativa, entre os
quais tablets, notebooks ou celulares.
Ao menor sinal de risco cibernético, era
possível colocar em prática ações corretivas
imediatas.

Com a adoção ao home office, a superfície
de ataque de uma empresa se expandiu
para a casa dos colaboradores.

No ambiente doméstico, porém, fica difícil
garantir esse imediatismo. A situação fica
ainda mais grave quando lembramos que
os colaboradores têm todo tipo de conexão
com internet:= e usam dispositivos não
administrados pela empresa (BYOD).

Lá, usa-se wi-fi doméstico, que, além de ser
acessado por diferentes dispositivos da
residência - incluindo confiáveis e não tão
seguros - conta com uma dinâmica na
qual todos os dados obrigatoriamente
transitam pela rede pública.

A detecção de malware e comportamentos
maliciosos e atualizações de segurança
nesta ponta se torna ainda mais importante
neste cenário de mundo para o qual
estamos migrando.

Dentro desse cenário, não há garantia de
que as informações da companhia não
serão acessadas ou vazadas.
A única forma de reduzir este risco é forçar
o estabelecimento de conexões privadas
(VPNs) para acesso aos dados da
empresa, bem como forçar o uso de
múltiplo fator de autenticação (os famosos
tokens).

Igualmente há uma igual preocupação
que este mesmo endpoint possa, não
apenas ser uma porta de entrada de
criminosos, mas também uma porta de
saída de informações sensíveis.

Como medida adicional é importante que
a empresa revise seus perfis de acesso e
revogue direitos de acesso indesejados ou
expirados.

Cabe identificar como melhor controlar a
estratégia de prevenção a vazamento de
dados na ponta.
É preciso contar com uma solução de cloud
computing que gerencie os endpoints
remotamente.
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3. Colaboradores, o fator mais
sensível
Todos estamos ansiosos e apreensivos com
os movimentos gerados pela pandemia.

A pandemia de saúde acabou criando
uma pandemia de segurança cibernética.

Além disso, nunca fomos tão multitarefa.
Cuidamos do trabalho, da casa e da
família no mesmo ambiente e com
situações se conflitando a todo momento.

O volume de emails maliciosos aumentou
brutalmente nos últimos meses. É
importante revisar as políticas de bloqueio
de phising e suas variantes, bem como
conscientizar os colaboradores sobre esta
ameaça.

Isso tudo nos deixa mais suscetíveis a
ataques de engenharia social, aqueles
persuasivos, que abusam da nossa
ingenuidade,
vulnerabilidade
ou
confiança.
Essa prática vinha sendo mitigada no
perímetro da empresa, mas fora dela
segue a pleno vapor por meio de e-mail e
mensagens instantâneas de texto e de voz.

A solução?
Recomendamos adotar soluções de
tecnologia que garantam a segurança da
vida digital doméstica, além de capacitar os
líderes para a gestão remota e promover
ações de conscientização do time com
relação aos riscos cibernéticos.
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A nuvem
virou o alvo

A jornada é válida, mas desde que seja
feita com parâmetros adequados de
segurança, incluindo configuração
adequada do ambiente, seus usuários
e autenticação de múltiplos fatores.

Se no passado as empresas estavam
em dúvida sobre migrar ou não para a
cloud, hoje, a nuvem foi elevada ao
status de prioridade entre as
organizações interessadas em manter
a operação e a competitividade, em
decorrência dos efeitos do distanciamento
social.

Quando ela acontece de modo
acelerado, a empresa corre o risco de
ter seus dados expostos de maneira
inadequada e com fácil acesso por
meio da ação de criminosos.
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Verifique se os seus dados
estão expostos, principalmente se:
Suas aplicações ganharam novas funcionalidades às pressas
Sua organização migrou para a nuvem da noite para o dia

A oportunidade
(também) faz o
ladrão
Ataques direcionados e persistentes não
são exatamente uma novidade. Já faz
parte da rotina dos criminosos dedicar
tempo e esforço para entender o
comportamento das pessoas, a estrutura
das organizações, os assuntos que podem
resultar no sucesso de um ataque e o
melhor momento para acessar as
informações.

Surgem informações sobre
a Covid-19
> criam-se notícias falsas
relacionadas a elas
> os criminosos fazem um
mix desses dados

Com a pandemia, que é um assunto de
interesse global e questão de saúde
pública, os criminosos se viram diante de
um tema que poderia servir de gancho
para um ataque em massa. Afinal, trata-se
de um assunto de interesse mundial, que
cria o seguinte fluxo:

> lançam ataques em
larga escala
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Cinco características
de empresas que
estão protegidas

1. Sinergia
entre CIOs,
CSOs, Board
e Conselheiros

A pandemia não é a primeira crise do
Brasil e, infelizmente, não será a última. Por
isso, é importante nos inspirarmos nas
boas práticas de organizações que estão
atravessando esse momento desafiador
com alta proteção de seus dados
corporativo. Veja cinco características
comuns entre elas:

É importante que os CISOs e os CIOs se
aproximem da área de Governança
Corporativa para entender detalhes sobre
os riscos cibernéticos existentes na
organização. A ideia é criar uma linha de
diálogo para mitigar os riscos, inclusive
dividindo responsabilidades e informações
com o board e o conselho administrativo.
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Além disso, é importante trazer para essa
discussão o Encarregado de Dados,
cadeira criada por exigência da Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD), cujo
profissional se reporta ao conselho
administrativo ou tem um assento
garantido entre os membros do grupo.

Três benefícios dessa aproximação
1. Aumento da capacidade de respostas a
emergências e crises dentro da
organização
2. Alinhamento das ações dos CIOs e
CISOs com as estratégias da empresa
3. Mais apoio/ patrocínio para os projetos
de cibersegurança

Impacto dos Riscos Cibernéticos
Para Conselheiros
No Brasil, o Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC) já tem
publicações e orientações relativas ao
treinamento de conselheiros nesse sentido,
e a Organização dos Estados Americanos
emitiu um guideline para que esses
executivos operem na América Latina.
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2. Responsabilidade
no quesito segurança
na nuvem

O movimento para a nuvem é bastante legítimo e há qualidade tanto na nuvem pública, quanto
na privada ou na híbrida, mas desde que a jornada de migração seja segura. É preciso garantir
a correta configuração do ambiente, além da privacidade e proteção de dados. Na dúvida,
conte com o apoio de profissionais especializados em cloud computing e cloud security.

Atenção ao compartilhamento
de responsabilidades
3. Entender qual é o plano de migração
dos
dados,
considerando
responsabilidades, etapas, prazos, custos e
postura de segurança.

Por contrato, os provedores de nuvem
garantem apenas a estabilidade do
ambiente e determinado nível de
segurança, enquanto os dados nela
armazenados são de responsabilidade de
quem contrata o serviço de cloud.

4. Contratar um serviço de compliance
ativo de segurança que de acordo com o
crescimento e uso deste ambiente garanta
a postura de segurança

Medidas para segurança
da nuvem
1. Conhecer detalhes da plataforma,
incluindo plano de recuperação de
desastres, nível de SLA (Service Level
Agreement) e detalhes sobre o suporte
oferecido.

5. Monitorar comportamentos maliciosos
na nuvem
6. Garantir a proteção de dados neste
ambiente, na perspectiva de criptografia,
prevenção a vazamento de dados e uso
inadequado destes.

2. Checar a política dos mecanismos de
autenticação, autorização, controle de
acesso e criptografia das informações.
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3. Atenção à
segurança no
desenvolvimento
das aplicações

Quando um colaborador acessa os dados
da companhia a partir de um dispositivo
que não é homologado pela equipe de
segurança da informação da empresa, a
superfície de ataque cresce ainda mais. No
mapeamento dos equipamentos que estão
sendo utilizados, recomendamos fazer
uma reavaliação de toda a estrutura
tecnológica da companhia para detectar
oportunidades de melhoria e garantir uma
monitoração de segurança em todos os
endpoints.

Com o avanço da empresa na jornada da
transformação digital, cresce a adesão a
aplicações, seja para possibilitar compras
online, permitir a consulta de informações
ou executar determinados processos
empresariais na internet. Na escolha do
melhor fornecedor, certifique-se de que ele
considerou o item segurança na esteira de
desenvolvimento da aplicação. Sabemos
que essa é uma questão básica, mas, na
prática, prioriza-se a performance, a
qualidade do código e a urgência para
que a aplicação entre em funcionamento.

4. Uso de
dispositivos em
compliance com
as normas de SI
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5. Consomem
segurança da
informação
como um
serviço
Empresas que já consomem segurança da
informação como um serviço estão um
passo à frente na Transformação Digital.
Pense, por exemplo, em uma empresa de
call center com cinco mil colaboradores.
Como garantir a continuidade da
operação com performance da equipe,
qualidade do serviço e segurança das
informações, além da governança de
dados, tendo uma enxuta equipe interna
de segurança?
Pela falta de um parceiro especialista para
apoiar a trajetória, efetuando manobras
necessárias, muitas empresas demoraram
para se adaptar ou sofreram ransomware,
entre outros ataques.
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Segurança
Como Serviço
- três pontos para refletir

1)
Como garantir um tempo ótimo de resposta a incidentes de segurança
se enfrentamos um apagão de talentos em ciber-segurança?

2)
Como prever os gastos em segurança em um cenário de escaladas de
ameaças e aumento da superfície de risco?

3)
Como indicar para a organização a evolução da maturidade em
cybersecurity da empresa, frente ao mercado?
Como indicar que apetite ao risco a organização deve assumir?
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Em geral, o mundo caminha para uma
nova forma de operação, seja no trabalho,
na vida, nos relacionamentos e nos
hábitos, com o ambiente digital ganhando
cada vez mais relevância.
Nesse contexto, o item segurança ocupa
um
espaço
preponderante
para
pavimentar essa mudança.
As empresas que encaram a jornada da
Transformação Digital precisam entender
que trata-se de uma terra nova e mais
moderna, robótica e inteligente.
Se não transitarem nesse terreno com
segurança, a tendência é que as ações e os
negócios da companhia irão estagnar ou
retroceder, seja por resistência de uns,
conservadorismo
de
outros
ou
sobrevivência de todos.
A hora de construir uma vantagem
competitiva com soluções de tecnologia é
agora! E, se sua organização precisa de
ajuda nesse sentido, fale conosco.

www.eteknovared.com.br

linkedin.com/company/etek-novared

youtube.com/channel/UCrwuX4DNKzSVI9vuQ7DreIQ
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