


SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
ALINHADA A INDUSTRIA 4.0

• Overview da importância do alinhamento entre a
segurança da Informação e o Planejamento
Estratégico da Industria 4.0;

• Discorrer sobre a linha do tempo da tecnologia e a
materialização de riscos afetando segurança da
informação e consequentemente o negócio.



• “Que caminho devo tomar?

Isto depende muito do lugar para onde você quer ir. (Respondeu
com muito propósito o gato)

• Preocupa-me pouco aonde ir.

Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas - replicou o
gato.”

Basicamente 3 questões:

1. Onde estamos?

2. Onde queremos chegar?

3. Como iremos chegar?

PLANEJANDO ESTRATÉGICO –
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Que caminho seguir...

“Alice no País da Maravilhas”

- Lewis Carroll



SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Que caminho seguir...

Definição Objetivos

Processo de definição,

implementação e execução de

controles e outras atividades

de gerenciamento de risco.

I. Proteger informações, dados e sistemas de ameaças,

defendendo os objetivos da empresa e seu ambiente;

II. Identificar e detectar falhas, vulnerabilidades e

pontos de exposição dos recursos;

III. Responder a incidentes, mitigar riscos e prover

continuidade ao negócio em caso de incidentes.

Segurança da Informação DEVE ser e estar alinhada ao negócio (Aqui: indústria 4.0), o

importante é proteger o negócio e não a tecnologia que o suporta.



O MUNDO EVOLUIU…
Evolução Tecnológica

Anos 60 e 70 

Mainframe

• Empresas de 
Grande Porte;

• Computação 
Centralizada.

1980 a 1985 

PC e Aplicações

• Pacote MS Office, 
Windows;

• Computação 
“Stand-alone”.

1985 a 1995

Client/Server

• Computação 
Distribuída;

• Redes de 
Computadores;

• Smartphone;

• Sistemas ERP.

1996 a 2000

Internet

• Browsers 
Netscape, 
Internet Explorer, 
Google Chrome;

• E-mail, E-
commerce, Wi-fi, 
Web 2.0, 
Hosting.

Atualidade 

Cloud Computing
e Indústria 4.0

• Redes Sociais, 
virtualização;

• Big Data;

• Internet of
Everything – IoT

• RPA

Ontem...



O MUNDO EVOLUIU…
Evolução Tecnológica

Source: BCG

Otimização de células isoladas

Integração completa de dados e produtos flui 

através dos processos

Comunicação integrada

sobre a cadeia de valor

reduz o inventário de

trabalho em andamento

Melhoria na automatização irá

deslocar alguns dos trabalhadores

menos qualificados e requererá

profissionais mais qualificados para

monitorar e gerenciar os negócios

no futuro

A interação da máquina/processos com os

consumidores, permitirá a customização sobre

pequenos lotes



Forbes:

“Custos dos Cyber Crimes 
podem alcançar

$2 trilhões em 2019”

400 milhões de 
contas 

divulgadas –
Adult

FriendFinder

US$15 milhões 
de lucro em 

fraudes digitais 
por dia –
Estrutura 

composta por 
mais de 500 mil 

IP´s

230 mil 
sistemas 

infectados 
através do 

WannaCry que 
afetou o 
Windows;

Universidade 
dos USA paga 

cerca de US$ 90 
mil para 

recuperar dados 
após 

Ransomware

O MUNDO EVOLUIU…
... E as ameaças também.

Forbes, “Cyber Crime Costs Projected to Reach $2 Trillion by 2019”



NÚMERO DE ATAQUES BEM 
SUCEDIDOS AUMENTA…
... E as ameaças também.

 O número de brechas de segurança identificadas aumenta 

consideravelmente desde 2005;

 Impacto em diferentes indústrias

 Saúde

 Varejo

 Seguros

 Tecnologia

 Serviços financeiros

 Múltiplos tipos de brechas de

segurança / ameaças

 Ataques mais populares:

 Phishing

 Ransomware



Smartphones, redes sociais e o surgimento de tecnologias
em rede, como o armazenamento de dados na nuvem,
indústria 4.0, melhoraram a produtividade, MAS deixam
as organizações mais expostas a ataques de criminosos
que atuam no ciberespaço.

O MUNDO EVOLUIU…
... E as ameaças também.

Investimento cresce a um ritmo anual de 30% a
40%, atingindo cifras de até US$ 8 bilhões no
Brasil, já no mundo entre 10% e 15% a cada ano.

Estudo de um Instituto Americano mostrou que os
crimes pela internet provocam perda anual de US$ 445
bilhões para a economia mundial.

No Brasil, estima de R$15 a R$20 bilhões (McFee)



O MUNDO EVOLUIU…
... E as ameaças também.

Para elevar o nível de maturidade é imprescindível envolver os três pilares de um controle:



Grande parte das Organizações enfrentam constantemente as
dificuldades de obter recursos para investimentos e inovações que
podem proporcionar maior Segurança da Informação, sendo em sua
maioria de responsabilidade da área de Tecnologia da Informação, no
entanto:

 Impulsionar os resultados da empresa de forma perene depende da união de

esforços de diferentes setores (busque patrocinadores);

 A área de TI pode ser visualizada como uma das maiores áreas de facilities das

organizações, melhorando não só a eficácia como a eficiência do negócio.

• Comece efetuando pequenas reunião com as demais áreas;

• Divulgue as melhorias realizadas;

• Observe e escute os críticos internos; e

• Use o idioma do negócio e de seus clientes.

PLANEJANDO A SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO
Não ganhe uma guerra, conquiste aliados!



SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E O
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Organização/ Negócio Segurança da Informação

Definir/rever a identidade e o destino da 

organização (direcionamento)

Avaliar internamente e externamente os riscos 

inerente ao negócio.

Definir objetivos, metas e estratégias

Estabelecer o que deve ser assegurado para a 

perenidade da organização.

Garantir a disponibilidade com segurança

Rever serviços, abrangência geográfica e 

público alvo

Rever riscos e controles, abrangendo requisitos legais.

*Segurança da Informação do Negócio

Compreender a sociedade (visão de mundo)
Compreender as direções do mercado, das tecnológicas 

e ameaças associadas.

Planejar o ano seguinte

Acompanhar a tendência do negócio e dos 

concorrentes.

Medir e divulgar a segurança da informação



1. Qual é o perfil de ameaça da nossa organização, com base em nosso

modelo de negócios, setor, ativos de dados, geografia e vulnerabilidade

de nosso sistema de informações?

2. Quem pode estar depois dos nossos dados? (com quem estamos atuando e

quem nos cerca?)

3. Nossa estratégia, políticas, planos e práticas de segurança cibernética se

alinham sem perfil de ameaça?

4. O risco de segurança da informação / cibernética é visto como uma

questão de risco em toda a empresa? (Alto “escalão” da empresa)

5. Quanto do orçamento da Organização / TI é gasto em segurança

cibernética?

6. A nossa organização precisa de um Chief Information Officer (CISO)

dedicado em tempo integral e / ou um Chief Privacy Officer (CPO)?

(Estrutura dedicada)

PLANEJANDO A SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO
O que os Chairman e CEOs devem fazer sobre segurança Inf./ cibernética



7. A Organização possui estrutura adequada de gerenciamento de riscos de

segurança da informação e cibernética, regulamentar e / ou do setor?

8. A organização possui um plano de resposta a incidentes de violação da

Segurança da Informação e cibernética apropriado?

9. Tem uma Empresa independente para realizar uma avaliação de

adequação de cobertura de seguro de responsabilidade cibernética.

10.Estabelecer indicadores chave de desempenho de segurança da

informação (custo da segurança da informação como porcentagem do

custo total de TI).

11. Garanta que sua organização tenha um plano de continuidade de

negócios bem documentado e testado periodicamente para recuperar

rapidamente dados perdidos ou roubados

12. Mandar camadas adicionais de segurança da informação por meio de

criptografia, autenticação multifator e acesso altamente restrito aos

ativos de informações mais valiosos da sua organização

PLANEJANDO A SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO
O que os CEOs devem fazer sobre segurança Inf./ cibernética



Definir ações de segurança na área operacional, para

iniciar a implantação das regras de segurança, o primeiro

passo é desenvolver ações no setor operacional

(popularmente conhecido como “chão de fábrica”). Tais

ações referem-se a:

• Segurança estendida ao perímetro de fábrica/indústria;

• Autenticação de equipamentos e usuários;

• Controles de acesso (lógicos e físicos);

• Monitoramento das atividades no sistema/rede;

• Detecção de invasões (lógicas e físicas);

• Constante varredura de vírus;

• Assinaturas digitais;

• Criptografia de dados;

• Isolamento de ativos.

PLANEJANDO A SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO
Cuidados sobre a Industria 4.0



PLANEJANDO A SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO
Como se proteger?

A que estou 
exposto ?

Os meus dados 
estão sendo 
manipulados 

de forma 
segura ? 

A minha 
infraestrutura 
é adequada 

para nos 
proteger ?

Meu ambiente 
está 

vulnerável a 
ataques 

cibernéticos?

Estou 
preparado 

para lidar com 
estas novas 
ameaças ?




