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Modelos de negócio

Desatualizados



Modelos de negócio

Atualidade



DAVOS

 Segurança Cibernética e Meio Ambiente

 Crescimento econômico

 Cooperação - público e privado

Preocupações 2018



A amplitude do problema

 Sistemas têm falhas de segurança

 Corrigir tudo - técnicas e

econômicas

 Dificuldade de substituir os

sistemas

 Sistema absolutamente seguro?

 Fator humano – o elo mais fraco.

Problema complexo



A amplitude do problema

 Tecnologia é apenas das parte do

problema

 Sistemas são: pessoas, processos

e ambiente

 Ataque uma das partes

Steve Purser (ENISA)

Os Pilares

Tecnologia Processo

Ambiente 

físico

Fator 

humano



Ambiente Cibernético

 Complexo

 Volátil

 Ambíguo

 Incerto

VUCA

Criminosos

Governo

HacktivismoTerrorismo

Insiders



Reflita!
 Temos a certeza de os nossos sistemas estão protegidos?

 Como os nossos usuários usam os nossos sistemas de

informação?

 O ambiente de trabalho é protegido?

 Os sistemas de defesa são testados adequadamente ou

apenas acreditamos que eles são seguros?

 Como tratamos os nossos colaboradores?

 Como selecionamos os nossos colaboradores?



Alguns dados

 Uso indevido de computadores corporativos

44% dos funcionários compartilham dispositivos

 Acesso físico e de rede não autorizado

39% dos profissionais de TI - funcionários acessam partes não

autorizadas

 Segurança do trabalho remoto

46% dos funcionários admitem a transferência de arquivos

62% das pessoas levam dados corporativos confidenciais

56% admitem usar os dados em uma nova companhia

Não é apenas tecnologia



Uso incorreto de senhas

 18% dos funcionários compartilham senhas. 25% na China,

Índia e Itália.

 20% funcionários estão dispostos a vender senhas de trabalho

 44% - menos de US$ 1.000

 outros por menos de US$ 100.

27% US 16% Fr

20% DE 16% UK

20% 

Global

56% UK 50% Fr

40% US 45% DE

44% 

Global



Vazamento de informações

 Invasões hackers: 47%;

 Problemas tecnológicos: 28%;

 Fator humano: 25%.

Pessoais ou Empresas



Qual é o prejuízo?

 2014 – US$375 Bilhões a US$575 Bilhões mundial

 2021 ≈ US$ 6 Trilhões

 Brasil 0.32%

 PIB Brasil em 2017- R$ 1,639 trilhão

Pessoais ou Empresas



Ciber-regulação

 Preocupação ≠

comportamento

 Maio/18 - EU

(GDPR)

 Agosto/18 - Brasil

proteção dos

dados pessoais

Privacidade é paradoxo do passado?



Privacidade

Paradoxo do passado?



A Internet das Coisas (IoT) 

 Botnets

 Segurança  é fraca

 safety, cybersecurity e privacidade

20 bilhões de dispositivos até 2020



Redes Inteligentes

CID versus DIC? Linha de frente dos ataques



Cyber Attack

Aurora—Simulated Cyber Attack Destroys Diesel Generator

Western Ukraine Power Grid

Destroyed Uranium Enrichment

Centrifuges



IA versus ataques cibernéticos 

 bots - human-like

 Levantamento perfil

 KYC Contínuo

Dificultará a prevenção?



Certificar é bom?

Certificações aumentam confiança

 Browsers: Internet 

Explorer, Firefox , 

 Google Chrome  e 

Safari



Senhas

Cuidado com as propagandas



Autenticação biométrica

 Reconhecimento facial

 impressão digital

 íris e voz

Substituição de Senhas por autenticação biométrica



Indústrias sitiadas

 Saúde: desafios versáteis

 Finanças: Objetivo é o dinheiro

 Energia: Impacto Nacional e econômico

Saúde, finanças e energia



Conclusão

 Sistema de informações = Sistema de atividade humana

 Demanda de profissionais

 A segurança é desconfortável

 Ambiente cibernético - negócios do mundo moderno

 Continuidade dos negócios

 “A falha em si não é uma catástrofe, mas fracasso é

definitivamente não aprender com a falha”

Ideias finais



MBA - UNIFACCAMP

 Objetivo: Capacitar gestores para lidar com dados e

informações críticas das instituições

 Público-Alvo: Profissionais com formação de nível superior em

qualquer área

 Site: http://www.faccamp.br/new/pos/gestao_informacao_privacidade

Gestão da Informação e Privacidade de Dados
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