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Apresentação

Em todo o mundo, as empresas estão na corrida pela adoção de novas tecnologias, por 
maior uso de análise de dados para fomentar inovação e por crescimento em ambientes 
totalmente interconectados. Nesse contexto, à medida que se tornam mais dependentes 
de processos cibernéticos, também precisam saber identificar e gerir os riscos inerentes 
a essa nova realidade. Para se manterem competitivas, as empresas precisam estar 
preparadas para lidar com riscos cibernéticos e se tornar mais resilientes a incidentes e 
ataques, e consequentemente, às disrupções deles decorrentes.

Os incidentes de segurança cibernética estão se tornando cada vez mais comuns e é 
perceptível a dificuldade de muitas empresas para lidar com tais eventos, seja pela 
adoção de medidas e processos para mitigá-los ou para lidar com as consequências.

Nossa Pesquisa Global de Segurança da Informação revela que os líderes empresariais 
estão cientes dos riscos e dos possíveis impactos que podem causar, mas ainda precisam 
ter mais clareza sobre como proteger seus ativos.

Este relatório identifica os principais pontos de vulnerabilidade identificada e propõe 
algumas medidas capazes de melhorar a proteção contra incidentes cibernéticos. 
Esperamos, assim, contribuir para que as empresas brasileiras se tornem mais resilientes, 
fortalecendo sua competitividade.

Fernando Alves 
Sócio presidente 
PwC Brasil

Edgar D’Andrea 
Sócio e especialista 
em cibersegurança 
PwC Brasil
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Introdução

Violações maciças da cibersegurança têm se tornado 
cada vez mais comuns, gerando frequentes manchetes 
que assustam líderes empresariais e consumidores. 
Mas, apesar de toda atenção que tais incidentes têm 
provocado nos últimos anos, muitas organizações no 
mundo ainda se esforçam para compreender e gerenciar 
riscos cibernéticos emergentes em uma sociedade digital 
cada vez mais complexa.  

Com a crescente dependência de dados e 
interconectividade da era digital, nunca foi tão 
importante para as empresas desenvolverem resiliência 
cibernética para suportar ataques em larga escala com 
consequências perturbadoras em cascata.

Não há registro de mortes provocadas 
por ataques cibernéticos e, em 
geral, eles não causam destruição.1 
Contudo, o poder disruptivo é cada 
vez mais claro, particularmente, 
nas ameaças geopolíticas. Por 
exemplo, em dezembro de 2015, um 
ciberataque afetou o sistema utilizado 
por bancos, pela mídia e pelo governo 
na Turquia.2 No mesmo mês, na 
Ucrânia, um ataque derrubou uma 
rede do sistema de distribuição de 
energia, deixando 230 mil habitantes 
sem eletricidade.3 Esse ataque afetou 

também o sistema telefônico do 
país, impedindo que os usuários 
denunciassem as interrupções 
e dificultando os esforços para 
restauração da energia.4 Em 4 de 
junho de 2017, o ransomware Petya, 
cujo alvo inicial foram servidores 
ucranianos, interrompeu as operações 
comerciais em vários países do 
mundo. O risco iminente de violação 
de dados em massa está suscitando 
preocupações sobre a possibilidade 
de ataques cibernéticos se espalharem 
pela economia global.5

1 The Cipher Brief, Cyber Deterrence Is Working – So Far, 23 de julho de 2017
2  Harvard University Belfer Center for Science and International Affairs, Too Connected To Fail, maio de 2017
3  Wired, Inside the cunning, unprecedented hack on Ukraine’s power grid, 3 de março de 2016
4  US Homeland Security Advisory Council, Final Report of the Cybersecurity Subcommittee: Part I - Incident Response, junho de 2016 
5 The Wall Street Journal, The Morning Download, 11 de setembro de 2017
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Executivos em todo o mundo 
reconhecem o risco crescente 
da insegurança cibernética. Em 
nossa pesquisa 2018 Global State 
of Information Security® (GSISS), 
líderes das organizações que utilizam 
a automação ou a robótica indicam 
ter consciência das consequências 
potencialmente significativas dos 
ataques cibernéticos. Quarenta por 
cento dos entrevistados citam a 
interrupção das operações como a 
consequência com maior potencial 
num ataque cibernético; 39% citam o 
comprometimento de dados sensíveis; 
32%, danos à qualidade do produto 
ou serviço; 29%, danos à propriedade 
física; e 22%, danos à vida humana.

Potenciais impactos de um ataque 
cibernético bem-sucedido contra 
sistemas de automação e robótica

40% 39%

Interrupção das
operações/produção

Perda ou comprometimento
de dados sensíveis

29%

Danos à
propriedade física

22%

Danos à vida humana

32%

Impacto negativo na qualidade
dos produtos e serviços

Fonte: PwC, CIO e CSO, The Global State of Information Security® Survey 2018, outubro de 2017.
Base: 9.500 respondentes

“Muitas organizações precisam avaliar seu risco digital e 
concentrar-se em criar resiliência para o inevitável.”  
Edgar D’Andrea, líder em Cibersegurança e Privacidade, PwC Brasil

Apesar da consciência sobre esta 
situação, muitas empresas sujeitas 
a ataques cibernéticos ainda se 
encontram despreparadas para lidar 
com a prevenção e remediação deste 
tipo de ataque. Dos 9.500 executivos, 
de 122 países, entrevistados na 
GSISS 2018, 44% não possuem 
uma estratégia de segurança 
da informação, 48% não fazem 
treinamento de conscientização 
sobre aspectos de segurança para 
seus funcionários e 54% não têm um 
processo de resposta a incidentes. 
“Muitas organizações precisam 
avaliar seu risco digital e concentrar 
esforços para aumentar a resiliência 
para o inevitável”, diz Edgar 
D’Andrea, líder de Cibersegurança e 
Privacidade da PwC Brasil.

Os líderes empresariais aproveitam 
muito pouco dos tradicionais 
comentários extremos, que vão do 
terror do caos cibernético ao ponto de 
vista oposto de que os impactos das 
ameaças cibernéticas são de pouca 
significância. Muito mais valioso  
para estes líderes seria dispor de uma 
troca de opiniões global e consistente 
que abordasse direcionamentos 
práticos para se construir a resiliência 
contra ciberataques. Com isto em 
mente foi que elaboramos este 
relatório, o primeiro de nossa série 
sobre as principais revelações da 
GSISS de 2018. 
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Como a interdependência 
cibernética gera risco global

De acordo com o Fórum Econômico Mundial 
(WEF), a crescente interdependência 
cibernética das redes de infraestrutura é um dos 
principais fatores de risco do mundo. O WEF 
2017 Global Risks Report revela que ataques 
cibernéticos, defeitos de software e outros 
fatores podem provocar falhas sistêmicas que 
“se propagam pelas redes afetando a sociedade 
de maneiras imprevistas”.6 

O recente relatório das tendências globais do 
Conselho de Inteligência Nacional dos EUA 
advertiu de forma semelhante que a sociedade 
enfrenta um “risco iminente” de ruptura 
cibernética − potencialmente em grande 
escala e com “consequências letais”− devido 
à vulnerabilidade da infraestrutura crítica.7 
Estudos de caso de desastres não cibernéticos 
têm mostrado que os eventos em cascata 
geralmente começam com o comprometimento 
da energia elétrica − e muitos sistemas são 
impactados instantaneamente ou em um dia, ou 
seja, geralmente há pouco tempo para abordar 
o problema inicial antes que ele se dissemine.8 
As interdependências entre redes críticas e não 
críticas geralmente não são percebidas até que o 
problema se instale.9 

Muitas pessoas em todo o mundo − 
particularmente no Japão, nos Estados 
Unidos, na Alemanha, no Reino Unido e 
na Coreia do Sul − estão preocupadas com 
ataques cibernéticos de outros países.10 As 
ferramentas para realizar ataques cibernéticos 
estão se multiplicando. Nações menores estão 
buscando desenvolver recursos, a exemplo dos 
usados pelos grandes países. E o vazamento 
do arsenal de ferramentas de hackeamento 
da Agência Nacional de Segurança dos EUA 
(NSA) disponibilizou recursos altamente 
sofisticados para hackers mal-intencionados.11 
A maioria das empresas vítimas de ataques 
cibernéticos alega não ter condições de 
identificar claramente os culpados. Em nossa 
GSISS 2018, apenas 39% dos entrevistados 
afirmam ter muita confiança em sua 
capacidade de imputação dos responsáveis 
pelos ataques cibernéticos. 

6 World Economic Forum, 2017 Global Risks Report, janeiro de 2017 
7 US National Intelligence Council, Global Trends: Paradox of Progress, janeiro de 2017 
8 CascEff, Cascading effects: What are they and how do they affect society? 31 de julho de 2017
9 Interrupções da Internet após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 foram causadas por uma série de eventos: a falta de energia 

elétrica exigiu que um importante data center usasse geradores de backup que dependiam do combustível; a fraca qualidade do ar na 
cidade devido ao ataque prejudicou o resfriamento do data center, acelerando o consumo de combustível; a entrega normal de combustível 
foi bloqueada pelos limites de tráfego de emergência; e, sem combustível, os geradores não podiam funcionar. Veja Harvard University Belfer 
Center for Science and International Affairs, Too Connected To Fail, maio de 2017

10 The Pew Research Center, Spring 2017 Global Attitudes Survey, agosto de 2017 
11 PwC, Bold Steps to Manage Geopolitical Cyber Threats, 2017
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39% 
afirmam ter muita confiança 
em sua capacidade de 
imputação dos responsáveis 
pelos ataques cibernéticos. 
Fonte: PwC, CIO e CSO, The Global State of 
Information Security® Survey 2018, outubro de 2017.

A crescente produção de dispositivos inseguros 
de internet-of-things (IoT) está criando 
vulnerabilidades generalizadas de segurança 
cibernética.12 O aumento das ameaças à 
integridade dos dados pode prejudicar sistemas 
confiáveis e causar prejuízos físicos danificando 
a infraestrutura crítica.13

Em maio de 2017, os líderes do G-7 
comprometeram-se a trabalhar juntos e 
com outros parceiros para combater os 
ataques cibernéticos e mitigar seu impacto 
na infraestrutura crítica e na sociedade. Dois 
meses depois, os líderes do G-20 reiteraram 
a necessidade de segurança cibernética e 
confiança nas tecnologias digitais. A tarefa à 
frente é enorme. Como a União Internacional 
das Telecomunicações das Nações Unidas 
escreveu em seu relatório Índice Global de 
Cibersegurança de 2017, a interconectividade 
global poderia expor “tudo e qualquer coisa” 
aos riscos cibernéticos, “podendo comprometer 
tudo desde as infraestruturas críticas nacionais 
até os nossos direitos humanos básicos”.14 

De acordo com Índice de Segurança Cibernética 
Global da ONU,15 existe uma grande disparidade 
entre os países na capacidade e prontidão 
em segurança cibernética – tanto entre como 
dentro das regiões. A ONU revelou que apenas 
38% dos Estados membros possuem uma 
estratégia formal de segurança cibernética, 11% 
possuem uma estratégia autônoma dedicada e 
somente 12% têm uma estratégia de segurança 
cibernética em desenvolvimento. Embora 61% 
dos Estados membros tenham uma equipe de 
resposta a emergência com responsabilidade 
nacional, apenas 21% deles publicam métricas 
de incidentes de segurança cibernética. 

De acordo com a GSISS 2018, a quantidade de 
empresas que possuem estratégia de segurança 
cibernética é particularmente alta no Japão 
(72%), onde os ataques são vistos como a 
principal ameaça para a segurança nacional,16 e 
na Malásia (74%), que obteve uma classificação 
muito boa no índice de segurança cibernética da 
ONU. Ambos os países estão no Leste Asiático e 
no Pacífico, regiões em que o Fórum Econômico 
Mundial aponta ataques cibernéticos como um 
dos cinco principais riscos empresariais.17

12 PwC, Uncovering the Potential of the Internet of Things, 2017 
13 O então diretor de Inteligência Nacional dos EUA, James Clapper, disse ao Congresso em 2016: “As futuras operações cibernéticas quase 

certamente colocarão uma ênfase maior na mudança ou na manipulação de dados para comprometer a integridade deles (ou seja, precisão 
e confiabilidade) para influenciar a tomada de decisões, reduzir a confiança nos sistemas ou provocar efeitos físicos adversos.  
A adoção mais ampla de dispositivos IoT e de IA – por exemplo, em serviços públicos e de assistência à saúde – só agravará esses  
efeitos potenciais”

14 União Internacional de Telecomunicações (UIT), Índice de Segurança Cibernética Global, 2017
15 The report ranked Singapore, the United States, Malaysia, Oman, Estonia, Mauritius, Australia, France, Georgia, and Canada as the most 

committed member states.
16 The Pew Research Center, Spring 2017 Global Attitudes Survey, agosto de 2017 
17 World Economic Forum, 2017 Global Risks Report shareable infographics, janeiro de 2017
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Preparação não significa, 
necessariamente, baixo risco. 
O Índice de Segurança Cibernética 
Global 2017 da ONU classificou os 
Estados Unidos entre os Estados 
membros mais comprometidos com 
a segurança cibernética, atrás apenas 
de Cingapura. Mas a infraestrutura 
dos EUA ainda é vulnerável ao que o 
Fórum Econômico Mundial considera 
o risco de negócios número um na 
América do Norte: “ciberataques 
em larga escala ou malwares que 
causem grandes danos econômicos, 
tensões geopolíticas ou perda de 
confiança generalizada na internet”. 
O Departamento de Segurança 
Interna dos Estados Unidos 
identificou mais de 60 entidades 
na infraestrutura crítica do país, 
em que os danos causados por um 
único incidente cibernético podem 
facilmente resultar em US$ 50 bilhões 
em perdas econômicas, ou 2.500 
mortes imediatas ou ainda uma grave 
degradação da defesa nacional.19

Para muitas pessoas, o risco é real. 
Uma pesquisa do Pew Research 
Center descobriu que a grande 
maioria dos americanos acredita 

que, nos próximos cinco anos, 
ocorrerão ataques cibernéticos de 
grandes proporções à infraestrutura 
de serviços públicos dos EUA ou aos 
sistemas bancários e financeiros. 
A maioria dos profissionais de 
segurança da informação acredita 
que a infraestrutura crítica dos EUA 
sofrerá um ataque cibernético nos 
próximos dois anos.20 

Isso ressalta a necessidade de todas 
as organizações, independentemente 
de quão preparadas elas acreditem 
estar, verificarem se os objetivos 
estratégicos da cibersegurança estão 
sendo executados. Um relatório 
do Conselho Consultivo Nacional 
de Infraestrutura da Casa Branca, 
de agosto de 2017, diz que muitas 
empresas de infraestrutura dos EUA 
não possuem práticas mínimas de 
“higiene cibernética”, apesar da 
disponibilidade de ferramentas e 
medidas eficazes.21 Na verdade, os 
autores do relatório observam que 
muitas empresas desconhecem as 
ferramentas disponibilizadas pelo 
governo para identificar, detectar, 
mitigar e se defender contra  
ameaças cibernéticas.

18 World Economic Forum, 2017 Global Risks Report, janeiro de 2017
19 Pronunciamento “Additional views” da senadora Susan Collins (R-ME) no relatório ao Senado dos EUA 114-32, 15 de abril de 2015
20 Black Hat, The 2017 Black Hat Attendee Survey: Portrait of an Imminent Cyberthreat, julho de 2017
21 National Infrastructure Advisory Council, Securing Cyber Assets, agosto de 2017
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Resiliência: o “amortecedor” 
de choque cibernético de que as 
empresas precisam

De acordo com o Conselho Nacional 
de Inteligência dos EUA, “os 
Estados bem-sucedidos no futuro, 
provavelmente, serão aqueles 
que investirem em infraestrutura, 
conhecimento e relacionamentos 
resilientes a crises, sejam elas 
econômicas, ambientais, sociais ou 
cibernéticas”. O mesmo raciocínio 
se aplica às empresas bem-sucedidas 
do futuro – as que forem resilientes 
estarão melhor preparadas para 
manter seus negócios, criar 
confiança com os clientes e obter 
bom desempenho econômico. Assim, 
como as organizações podem atingir 
a solidez necessária para absorver 
a disrupção causada por um ataque 
cibernético? 

Os resultados da nossa GSISS 2018 
sugerem algumas respostas:

Os líderes devem assumir 
maior responsabilidade pelo 
desenvolvimento de resiliência 
cibernética. No setor privado, 
os responsáveis pelos resultados 
também devem responder pelos 
riscos associados ao negócio. Os 
conselhos devem exercer supervisão 
efetiva e gestão proativa de riscos. 
Estratégias para a continuidade do 
negócio, planejamento de sucessão, 
alinhamento estratégico e análise de 

dados são iniciativas fundamentais. 
No entanto, a GSISS 2018 revela 
que a maioria dos conselhos não 
está definindo proativamente as 
estratégias e planos de investimento 
em segurança para as empresas. 

De acordo com os resultados da GSISS 
o conselho participa ativamente da 
definição da estratégia de segurança 
em apenas 44% das empresas. 
“Muitos conselhos ainda consideram 
isto como uma responsabilidade de 
TI”, afirma Matt Olsen, cofundador 
e presidente de Estratégia e 
Desenvolvimento de Negócios da 
IronNet Cybersecurity e ex-chefe do 
Centro Nacional de Contraterrorismo 
dos EUA. 

De acordo com as pesquisas da 
National Association of Corporate 
Directors’ 2016-2017 com diretores 
de empresas públicas e privadas, 
poucos membros de conselho 
estão convictos de que as empresas 
estejam devidamente protegidas 
contra ataques cibernéticos.22 Esta 
dúvida não deveria causar surpresa, 
pois, muitas vezes, é resultado da 
falta de envolvimento do conselho 
em aspectos de segurança. Quase a 
metade dos participantes da GSISS 
concordam que o investimento em 
segurança é determinado apenas 

com base nos riscos. Cerca de 30% 
discordam dessa afirmativa e o 
restante está em dúvida. A maioria 
dos entrevistados da GSISS (66%) 
afirma que o investimento em 
segurança está alinhado à receita 
de cada área de negócios, mas uma 
parcela considerável (34%) diz que 
não é o caso ou não tem certeza disso. 

O chief information security officer 
(CISO) vem ganhando importância. 
De acordo com a GSISS 2018, é cada 
vez mais comum que o CISO ou o 
diretor de segurança de uma empresa 
se reporte diretamente ao CEO ou 
ao conselho de administração e não 
ao diretor de informação. “O CISO 
deve ajudar o conselho a entender 
a maturidade organizacional nos 
temas de segurança cibernética, 
incluindo o ecossistema externo”, 
afirma Keith Alexander, fundador e 
CEO da IronNet Cybersecurity, que 
anteriormente liderou o US Cyber 
Command e a Agência Nacional de 
Segurança dos EUA. “As informações 
devem incluir os ataques cibernéticos 
ocorridos, bem como deficiências 
em treinamento, equipamentos e 
ferramentas no âmbito cibernético. 
O CISO deve destacar as falhas para 
que o conselho possa cumprir com sua 
responsabilidade de compreender e 
endereçar os riscos a que a empresa 
está sujeita.”

22 Somente 5% dos diretores de empresas públicas e 4% dos diretores de empresas privadas 
afirmam estar “muito confiantes”. A maioria diz estar apenas “moderadamente confiante” 
(42% dos diretores de empresas públicas e 39% dos diretores de empresas privadas), de 
acordo com os dados da pesquisa incluídos na National Association of Corporate Directors’ 
2017 Cyber-Risk Oversight Handbook
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As organizações devem 
investigar mais profundamente 
para identificar riscos. Obter 
maior resiliência cibernética na 
sociedade e dentro das organizações 
exigirá um esforço conjunto para 
descobrir e gerir novos riscos 
inerentes às tecnologias emergentes. 
As organizações devem ter a liderança 
e os processos adequados para colocar 
em prática as medidas de segurança 
que os avanços digitais demandam. 
Muitas empresas estão apenas 
começando esta jornada.

Relativamente poucos entrevistados, 
por exemplo, dizem que suas 
organizações planejam avaliar 
os riscos da internet das coisas 
(IoT) em todo o ecossistema de 
negócios. A responsabilidade pela 
segurança da IoT varia de acordo 
com a organização – para 29% é 
atribuição do CISO, enquanto outros 

A quem o CISO, CSO ou 
executivo sênior de TI deve 
se reportar diretamente?

40% 27% 24%

17% 15%

CEO Conselho de
Administração

CIO
(Chief Information Officer)

CSO
(Chief Security Officer)

 Chief Privacy Officer

Fonte: PwC, CIO e CSO, The Global State of Information Security® Survey 2018, outubro de 2017.
Base: 9.500 respondentes

apontam para a equipe de engenharia 
(20%) ou o diretor de riscos (17%). 
Entretanto, muitas empresas não têm 
um líder de Cibersegurança. Cerca 
de metade dos entrevistados (52%) 
afirmam que suas organizações 
possuem um CISO; 45% têm um 
diretor de segurança; e 47% possuem 
profissionais dedicados à segurança 
para dar suporte às operações 
internas. Muitas organizações 
poderiam ser mais proativas na gestão 
de riscos cibernéticos. Apenas metade 
das empresas realiza verificação 
preventiva. Muitos dos processos 
críticos para identificar riscos 
cibernéticos nos sistemas de  
negócios – incluindo testes 
de intrusão, avaliações de 
vulnerabilidade e ameaças, 
monitoramento ativo da segurança da 
informação e inteligência de ameaças 
avançadas – foram adotados por 
menos da metade dos respondentes.
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É necessário maior coordenação e 
compartilhamento de informações entre 
as partes interessadas. Apenas 58% dos 
entrevistados colaboram formalmente com 
outros profissionais do setor, incluindo 
concorrentes, para melhorar a segurança 
e reduzir o potencial de riscos futuros. 
Informações úteis, confiáveis e disponíveis 
sobre ameaças cibernéticas são essenciais 
para desenvolver a capacidade de respostas 
rápidas que aumenta a resiliência. Ampliar 
a habilidade de enfrentar ciberataques é um 
trabalho em equipe que deve permear empresas, 
setores, países e regiões, e cuja eficiência será 
comprometida se não houver participação 
intensa e significativa.

É importante que as informações 
compartilhadas sejam úteis. Dos entrevistados 
da GSISS que colaboram com os demais, apenas 
metade diz que a iniciativa resultou em troca 
efetiva de informações relevantes entre seus 
pares da indústria.

34%
planejam avaliar os  
riscos da IoT em todo o 
ecossistema de negócios.
Fonte: PwC, CIO e CSO, The Global State of 
Information Security® Survey 2018, outubro de 2017

Apenas metade das  
empresas realizam  
verificação preventiva.
Fonte: PwC, CIO e CSO, The Global State of 
Information Security® Survey 2018, outubro de 2017
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Próximos passos 
para líderes 
empresariais globais

C-level deve liderar as ações –  
e os conselhos precisam ser 
envolvidos. A alta liderança, 
que dirige o negócio, deve assumir 
a responsabilidade por criar 
resiliência cibernética. É essencial o 
estabelecimento de uma estratégia 
de cima para baixo para lidar 
com riscos de cibersegurança e 
privacidade de dados, que permeie 
toda a empresa. A resiliência deve ser 
integrada às operações comerciais. 
A estratégia de gestão de riscos de 
uma empresa deve ser guiada pelo 
profundo conhecimento das ameaças 
cibernéticas a que estão sujeitas e 
dos ativos de informação que exigem 
maior proteção. É fundamental um 
modelo coerente para modular o 
apetite a risco. A liderança deve 
desenvolver uma cultura de gestão  
de risco cibernético em todos os níveis 
da organização.

Perseguir a resiliência como 
um caminho para o sucesso 
e não apenas para reduzir 
riscos. Desenvolver resiliência 
ao risco é um caminho para o bom 
desempenho econômico no longo 
prazo. Por exemplo, as empresas 
que incluíram procedimentos para a 
gestão de continuidade de negócios 
em seus programas de gestão de 
riscos antes do tsunami japonês, 
em 2011, conseguiram retomar as 
operações mais rapidamente do que 
seus concorrentes, o que lhes  
permitiu aumentar a participação  
de mercado após o desastre.23  

Governos em todo o mundo, tanto sob 
o ponto de vista econômico quanto de 
segurança nacional, têm interesse em 
desenvolver e disseminar tecnologias 
e práticas para aumentar a resiliência 
em setores-chave.

Colaborar com propósito 
e aproveitar as lições 
aprendidas. Governantes e líderes 
setoriais devem identificar, mapear e 
testar os riscos de interconectividade 
e cyber-dependency, bem como a 
evolução da gestão de riscos e da 
resiliência, de forma ampla nos 
âmbitos empresarial, setorial e 
geográfico. Os líderes também devem 
se unir para endereçar problemas 
complexos como prestação de contas, 
responsabilidade legal e civil, gestão 
de contingências e normas. Para  
fazê-lo, as organizações podem 
recorrer a informações disponíveis:

• Estude cases de resposta a 
desastres. Por exemplo, um 
estudo de 2016 identificou que os 
fatores subjacentes responsáveis 
pela eficiência na restauração 
de energia após a passagem 
do furacão Sandy não estavam 
contemplados no campo da 
segurança cibernética. O estudo 
propõe alternativas possíveis para 
uma abordagem que contemple 
todos os tipos de ameaças para 
lidar com desafios específicos 
associados a ataques cibernéticos.24

• O manual de Supervisão de Risco 
Cibernético 2017 da Associação 
Nacional de Membros de 
Conselhos, dos Estados Unidos 
(National Association of Corporate 
Directors) enfatiza que os membros 
do conselho “precisam garantir que 
a administração esteja totalmente 
empenhada em fazer com que 
os sistemas da organização 
sejam tanto resilientes quanto 
economicamente viáveis”. 25  
Os Princípios de Resiliência 
Cibernética, publicados em janeiro 
de 2017 pelo Fórum Econômico 
Mundial, para os Conselhos, está 
entre as fontes disponíveis.

• Os desenvolvedores de sistemas 
críticos devem projetá-los para 
falhar “da forma mais previsível  
e suave possível”, como propõe  
um relatório do Center for a  
New American Security, publicado 
em 2014.26

• As diretrizes que vêm sendo 
definidas pelo comitê normativo 
do Information Sharing and 
Analysis Organization (ISAO) 
devem tornar mais eficiente a troca 
de informações sobre ameaças 
cibernéticas e lições aprendidas 
entre stakeholders de todos os 
setores da economia. 

• Um relatório da The New York 
Cyber Task Force, de setembro de 
2017, recomenda várias abordagens 
de segurança cibernética para obter 
o máximo impacto em escala por 
um custo mínimo. As tecnologias 
baseadas na nuvem27 têm um 
grande potencial para melhorar a 
segurança cibernética, fornecendo 
arquitetura e padrões baseados 
na abordagem de segurança por 
projeto (security by design – SbD), 
afirma Jason Healey, diretor 
executivo da The New York Cyber 
Task Force. “Nós nem começamos a 
ver o retorno”, diz Healey.
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• Novas pesquisas podem revelar 
oportunidades. Em setembro 
de 2017, por exemplo, o 
Departamento de Energia dos 
EUA (DOE) ofereceu um prêmio 
de mais de US$ 20 milhões para o 
desenvolvimento de ferramentas 
de segurança cibernética que 
melhorassem a resiliência e a 
gestão de riscos na infraestrutura 
da rede elétrica, de petróleo e de 
gás entre os laboratórios  
nacionais sob sua supervisão e  
de seus parceiros.28

Realizar testes de estresse em 
áreas de interdependência 
setorial. Realizar testes de estresse, 
baseados na simulação de cenários 
de ataques cibernéticos desenhados 
para contribuir com a gestão de 
riscos, seria benéfico para todos 
os segmentos-chave da economia 
no mundo. Dan Geer, diretor de 
segurança da informação da  
In-Q-Tel, defende o desenvolvimento 
de cenários de teste de estresse de 
segurança cibernética voltados para 
responder à seguinte pergunta: 
“Consigo resistir à falha de terceiros 
de quem eu dependo?”29 Um estudo 
publicado pelo Belfer Center for 
Science and International Affairs da 
Universidade de Harvard endossa 
essa ideia, ressaltando o valor 
adicional de ter reguladores de 
setores críticos de infraestrutura 
validando ou apoiando esses testes.30

Iniciativas voluntárias que vêm sendo 
feitas no setor financeiro incluem 
recentes movimentos do Centro 
de Análise e Compartilhamento de 
Informações de Serviços Financeiros 
(FS-ISAC) para estabelecer o Centro 
de Resiliência e Análise Sistêmica 
Financeira (FSARC) e a Federação 
de Resiliência Global. Esforços como 
esses poderiam fornecer modelos 
relevantes de segurança cibernética 
para outros setores. O FS-ISAC está 
avaliando uma abordagem baseada 
em prova de conceito para elaborar 
uma escala cibernética virtual que 
permita a realização de ataques 
cibernéticos simulados em ambientes 
de teste (sandbox) para as empresas 
avaliarem sua resiliência, afirma 
Bill Nelson, presidente e CEO da 
organização. O setor de energia 
realiza um exercício bienal de GridEx 
projetado para simular um ataque 
cibernético/físico na rede elétrica 
e em outras infraestruturas críticas 
em toda a América do Norte. “Não 
existe substituto para esse tipo de 
wargaming”, ressalta Matt Olsen, da 
IronNet Cybersecurity.

Dar mais atenção aos riscos 
que envolvem manipulação e 
destruição de dados. Em uma 
apresentação em abril de 2017, 
Dan Geer previu que a integridade 
superaria a confidencialidade 
como meta mais importante de 
cibersegurança no setor privado. No 
setor militar, acrescentou: “as armas 
contra a integridade já superam as 
armas contra a confidencialidade”.31 

A iniciativa Sheltered Harbor, no setor 
financeiro, oferece um modelo ou 
lições para outros setores ao lidar com 
esses riscos emergentes. Este esforço 
desenvolveu padrões para ajudar 
os bancos a recuperar e restaurar 
dados de contas no caso de um 
grande ciberataque, explica Nelson. 
O novo guia de prática do Instituto 
Nacional de Padrões e Tecnologia, 
Integridade de Dados: Recuperação 
de Ransomware e Outros Eventos 
Destrutivos, publicado em setembro 
de 2017,32 fornece orientação para 
a recuperação efetiva de um evento 
de corrupção de dados. Além disso, 
o uso de blockchain provavelmente 
será “particularmente relevante 
quando a integridade das transações 
ou dos dados forem críticas”, como 
observou o Comitê Consultivo de 
Telecomunicações de Segurança 
Nacional dos EUA em um relatório 
preliminar, divulgado no início  
deste ano.33

Resumindo, os líderes podem 
aproveitar a oportunidade para 
adotar medidas significativas para 
aumentar a resiliência de suas 
organizações, a resistência a ameaças 
cibernéticas disruptivas e estabelecer 
uma sociedade digital segura. 

No próximo relatório sobre os 
principais resultados da pesquisa 
Global State of Information 
Security® 2018 exploraremos 
temas relacionados a privacidade e 
confiança na sociedade digital.

23 PwC, Building a Risk Resilient Organisation, 2012
24 The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory LLC, Superstorm Sandy: Implications for Designing A Post-Cyber Attack Power 

Restoration System, março de 2016 
25 National Association of Corporate Directors’ 2017 Cyber-Risk Oversight Handbook
26 Center for a New American Security, Surviving on a Diet of Poisoned Fruit: Reducing the National Security Risks of America’s Cyber 

Dependencies, 2014
27 Para mais análises sobre a nuvem, consulte PwC, Moving Forward with Cybersecurity and Privacy, 2017
28 US Department of Energy, press release, setembro de 2017
29 Dan Geer, For Good Measure: Stress Analysis, login: Volume 39, Number 6, USENIX, dezembro de 2014
30 Harvard University Belfer Center for Science and International Affairs, Too Connected To Fail, maio de 2017
31 Dan Geer, closing keynote at SOURCE, Boston, 27 de abril de 2017
32 US National Institute of Standards and Technology, Data Integrity: Recovering from Ransomware and Other Destructive Events,  

publicado como rascunho em setembro de 2017 
33 US National Security Telecommunications Advisory Committee, Draft Report to the President on Emerging Technologies Strategic Vision, 2017
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Metodologia

A Pesquisa Global de Segurança da Informação 2018 é 
uma iniciativa global da PwC, em parceria com a CIO 
e CSO. A pesquisa foi feita on-line, entre 24 de abril 
e 26 de maio de 2017. Os leitores da CIO e da CSO e 
os clientes do network PwC em todo o mundo foram 
convidados por e-mail a participar.

A margem de erro é inferior a 1%; os totais podem não somar 100% por questões de arredondamento. Todos os 
números e gráficos deste relatório têm como fonte os resultados da pesquisa.

38% — América do Norte

14% — América do Sul

29% — Europa

18% — Ásia-Pacífico 

1% —  Oriente Médio
e África 

 

Os resultados apresentados neste relatório se baseiam 
nas respostas de mais de 9.500 CEOs, CFOs, CIOs, CSOs, 
CISOs, VPs e diretores de TI e de práticas de segurança 
em mais de 122 países.

Do total, 38% dos participantes são da América do Norte, 
29% da Europa, 18% da região Ásia-Pacífico, 14% da 
América do Sul e 1% do Oriente Médio e da África.
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