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Empresas ainda falham 
ao reduzir privilégios de 

acesso para usuários

Por mais que a maioria 

das empresas ainda 

adote uma abordagem 

de proteção com foco 

em aspectos da rede, 

de seu perímetro e 

seus sistemas, hoje os 

principais desafi os da 

segurança da TI estão 

relacionados aos dados

O foco é o ativo que 
precisa ser protegido, 
e que contém informa-

ções críticas, que podem ser 
de consumidores, de cartões 
de crédito, propriedade inte-
lectual, registros médicos e 
fi nanceiros.

Por isso, é importante que 
as organizações entendam 
onde estão esses dados, quem 
tem acesso a eles, quem está 
usando, quem tem acesso 
aos dados e não deveria ter, a 
quem os dados pertencem, e 
se estão mesmo protegidos e 
monitorados, e se a empresa 
é capaz de identifi car abusos.

Incidentes recentes, como o 
de Reality Winner, a veterana 
da Força Aérea Americana que 
vazou informações ultrasse-
cretas de uma investigação em 
andamento sobre os ataques 
de hackers russos durante as 
últimas eleições americanas, 
mostram que o interior da 
rede deve ser monitorado. As 
pessoas precisam seguir um 
modelo de privilégios mínimos, 
e devem ter acesso apenas ao 
que precisam para trabalhar. 
E, mais importante: ninguém 
pode acessar nada de maneira 
anormal sem ser notado.

No entanto, o último rela-
tório Data Risk Assessments, 
da Varonis, revelou que os 
negócios ainda falham ao im-
plementar um modelo de privi-
légios mínimos, especialmente 
devido ao volume de dados 
gerados, que torna mais difícil 
para as empresas saber onde 
os dados residem e quem tem 
acesso a eles. De acordo com 
a pesquisa da Varonis, 47% das 
empresas analisadas em 2016 
tinham ao menos 1.000 dados 
sensíveis abertos para todos 
os funcionários.

Controle de acesso é 

desafi o para a maioria das 

empresas

Muitas das violações de 
dados atualmente têm origem 

em ameaças internas ou em 
funcionários que tiveram suas 
credenciais roubadas ou seus 
sistemas sequestrados. No 
caso de Reality Winner, por 
exemplo, ela tinha acesso le-
gítimo às informações vazadas, 
mas não precisava acessá-las 
para executar seu trabalho.

Winner abusou de suas 
credenciais de acesso, ten-
do confessado que manteve 
informações e vazou dados 
para o The Intercept sem au-
torização. No entanto, mesmo 
que não tivesse feito isso, caso 
suas credenciais tivessem sido 
comprometidas por alguma 
outra ameaça, as informações 
ultrassecretas deste mesmo 
caso estariam vulneráveis.

Muitas empresas estão sujei-
tas a sofrer com o vazamento 
de informações por funcioná-
rios, especialmente por que 
estão mais focadas em se pro-
teger de ameaças específi cas 
para manter os hackers longe 
da rede, e não na proteção dos 
dados de ameaças internas e 
hackers oportunistas capazes 
de violar o perímetro.

Existem vários produtos 
voltados para mitigar ameaças 
específi cas e, se forem usados 
de maneira tática, em vez de 
dar suporte a uma estratégia 
que melhore a segurança geral 
dos dados, além de custarem 
muito dinheiro, vão apenas 
gerar uma falsa sensação de 
segurança.

Usuários querem acessar 

dados como quiserem

Muito além de investir em 
ferramentas de segurança 
para tratar ameaças específi -
cas, como o ransomware, por 
exemplo, conhecer seus dados 
e monitorá-los, as empresas 
precisam oferecer um nível 
mais elevado de serviço aos 
seus usuários, que hoje pre-
cisam acessar seus dados de 
qualquer lugar, por meio de 
qualquer dispositivo.

Isso deve ser feito de maneira 
controlada para que a TI e o 
negócio continuem sabendo 
onde seus dados estão, mante-
nham um modelo de privilégios 
mínimos e, ao mesmo tempo, 
permitam que os usuários fi -
nais possam acessá-los do jeito 
mais conveniente para eles.

(*) É vice-presidente da Varonis para 
a América Latina.

Carlos Rodrigues (*)

News@TI
GeneXus™ é nomeado como novo concorrente para 
Plataformas de Desenvolvimento de Aplicações

@Na edição de 2017 de seu Quadrante Mágico para Plataforma de 
Desenvolvimento de Aplicações, a empresa Gartner de desen-

volvimento e consultoria nomeou GeneXus, com sede no Uruguai, 
como um novo concorrente em um relatório que compara as propostas 
de mais de uma dúzia de fornecedores líderes neste setor. Em um 
contexto em que os desenvolvedores de aplicativos e executivos de 
empresas se esforçam para inovar através de canais digitais cada 
vez mais complexos, cobrindo recursos móveis, weareables, bots 
e interfaces de conversação, o relatório do Quadrante Mágico do 
Gartner oferece uma avaliação abrangente e confi ável de distintos 
fornecedores de plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis 
(MADP). Ele também fornece uma orientação clara para os gestores 
sobre o que considerar ao avaliar esses fornecedores.

A gestão das mídias sociais 
tornou-se uma parte essen-
cial no desenvolvimento do 
negócio. É nesse momento 
que você descobre e impõe 
seus diferenciais frente aos 
concorrentes e o mercado. 
Mas, como isso é possível? 
Quais são os fundamentos? 
Como diferenciar o joio do 
trigo perante esses conceitos 
tão abordados nos dias atuais?

Para responder a essas e 
outras questões e ainda deba-
ter sobre cases famosos como 
Tylenol, Nestlé, Green Peace, 
Uber entre outros, o especialista em Marketing Gabriel Rossi 
trará pela quinta vez o curso de gestão de mídias sociais que 
será ministrado na ESPM.

Com a popularização dos smartphones, as mídias sociais 
nunca foram tão acessadas, e em uma frequência quase que 
impossível de ser aferida. Há todo momento são fotos, men-
sagem, propagandas, protestos dos mais variados tipos e para 
diversos públicos. A necessidade de mostrar o que pensa, ou o 
que está fazendo, nunca se tornou tão essencial na sociedade.

Rossi, que atua também na construção e no gerenciamento 
de marcas e reputação, explica que se trata de uma era cada 
vez mais efêmera e imediatista. “ É preciso entender uma nova 
realidade em que muitas vezes um youtubers de 17 anos é mais 
infl uente do que um canal tradicional”, explica.

O curso é voltado a profi ssionais e estudantes das áreas de 
marketing, administração, economia e gestão, além de empre-
endedores e empresários de pequenas e médias empresas. 
“Irei demonstrar a aplicação e tendências do marketing para o 
fortalecimento da marca em um mercado cada vez mais com-
petitivo na era digital”, destaca Gabriel.

Gestão de crise

Hoje é possível dizer que 
toda e qualquer empresa ou 
marca pode vivenciar uma 
situação de crise, com conse-
quências danosas. A internet 
potencializou o poder de res-
posta e a demonstração das 
mais variadas emoções dos 
consumidores. E mais: o alcan-
ce é inevitavelmente global. 
Agora, todos os clientes têm 
potencial e voz ativa e crises de 
imagem podem acontecer com 
qualquer instituição, o que 

faz necessário, caso tais situações ocorram, a gestão dinâmica, 
monitoramento e envolvimento dos principais departamentos 
da empresa. “Esse módulo apresentará conceitos modernos de 
gerenciamento de crise além de ensinar aos participantes sobre 
os procedimentos a serem tomados. Tudo isso analisando cases 
nacionais e internacionais”, aponta o especialista.

(Fonte: Gabriel Rossi é palestrante profi ssional em marketing, 
estrategista especializado na construção e no gerenciamento de 
marcas e reputação e diretor-fundador da Gabriel Rossi Con-
sultoria, com passagens por instituições como Syracuse/Aberje, 
Madia Marketing School, University of London e Bell School.

Inovação em Planejamento em mídias sociais

Inscrições pelo site: http://www2.espm.br/cursos/espm-sao-paulo/
inovacao-em-planejamento-de-midias-sociais
horária: 10 horas distribuídas em dois dias
Datas: Dia 14 de julho das 19h30 às 22h30
Dia 15 de julho das 9h às 17h (uma hora de almoço)
Local: Rua Joaquim Távora, 1240, Vila Mariana, São Paulo
Valores: 6 x R$181,50

Os perigos e vantagens do 
imediatismo das mídias sociais

No início da tarde da últi-
ma terça-feira (27), mais 
uma vez, empresas de 

vários países do mundo foram 
infectadas por ransomwares. 
Desta vez, o malware é uma 
nova variante do ransomware 
Petya, chamada de Petwrap, 
que, assim como o WannaCry, 
tira proveito de uma vulnerabi-
lidade no Windows.

Para o CEO da iBLISS Digital 
Security, Leonardo Militelli, a 
nova onda de ataques mostra 
que muitas empresas ainda não 
aprenderam a importância de 
contar com processos consistentes de segurança da informação, 
especialmente quando o assunto é a atualização de sistemas.

“A falta de processos está fazendo novas vítimas. Enquanto as 
empresas não tomarem consciência da real importância de contar 
com processos maduros de gestão de segurança, continuaremos 
a ver esses problemas”, explica o executivo da iBLISS.

O Petya tira proveito da mesma vulnerabilidade que o WannaCry 
usou, em maio de 2017, para infectar mais de 300 mil sistemas 
e servidores ao redor do mundo em apenas 72 horas, conhecida 
como EternalBlue. A falha de segurança foi descoberta pela NSA e 
vazada por um grupo hacker conhecido como The Shadow Brokers.

Apesar de a Microsoft ter emitido a correção para o problema 
em todas as versões do Windows em março de 2017, ondas de 
ataques como o WannaCry e o Petya mostram que muitas empre-
sas ainda não realizaram a instalação dos patches de segurança.

“O WannaCry e o Petya mostram que empresas no mundo todo 
enfrentam um problema com a atualização de sistemas. Isso 
acontece porque muitas acabam se dedicando mais à resolução 
dos incidentes do que à prevenção desse tipo de ameaça ou à 
mitigação dos riscos”, explica Militelli.

Para ele, é preciso investir em programas de gestão de segurança 
para lidar com a complexidade cada vez maior do ambiente de 
TI, que acaba tornando a atualização das aplicações um desafi o 
e gerando uma série de vulnerabilidades críticas.

“Vale lembrar que essa é a terceira vez que uma ameaça tira 
proveito dessa mesma vulnerabilidade. Apenas alguns dias depois 
do WannaCry, especialistas descobriram que o malware Adylkuzz 
tirou proveito dessa mesma falha de segurança do Windows para 
minerar moeda virtual”, afi rma Militelli.

Principais impactos do ataque

Até o momento, o país mais afetado pela onda de ataques do 
ransomware Petya foi a Ucrânia, que teve sistemas de bancos, 
de metrô e do aeroporto de Kiev comprometidos. Entre as em-
presas afetadas no país estão as fornecedoras de energia elétrica 
Kyivenergo e Ukrenergo, o National Bank of Ukraine (NBU), 
Oschadbank, e as organizações do setor de telecomunicações 

“Falta de processos faz novas 
vítimas”, diz especialista sobre 
ataques do ransomware Petya

Para Leonardo Militelli, CEO da iBLISS Digital Security, enquanto empresas não contarem com processos 
maduros de segurança, ondas de ataques vão continuar acontecendo

Kyivstar, LifeCell e Ukrtelecom. A ameaça também impactou 
múltiplas estações de trabalho da unidade ucraniana da empresa 
de mineração Evraz.

O ransomware Petya afetou ainda fornecedores de energia 
elétrica e bancos em países como Rússia, Espanha, Reino Unido 
e Índia, incluindo a gigante petrolífera russa Rosneft e a empresa 
internacional de logística Maersk.

Ainda não há dados sobre a quantidade de sistemas que já 
foram infectados pelo ransomware Petya nas últimas horas, mas 
especula-se que o ransomware possa ter uma extensão maior 
que a do WannaCry.

Diferente dos outros ransomwares, que criptografam os arquivos 
do sistema da vítima um a um, o Petya reinicia o computador do 
usuário, substitui todo o master boot record (MBR) e criptografa 
a tabela de arquivos mestre (MFT), impedindo que o usuário 
acesse seus arquivos.

O Petya vai além dos ransomwares tradicionais, pois criptografa, 
de uma só vez, partes inteiras do HD, impedindo que o usuário 
acesse até mesmo o Windows. O ransomware então exibe uma 
mensagem para explicar à vítima que seus arquivos estão crip-
tografados e pede o pagamento de US$ 300 em bitcoins.

Como proteger seus dados

Para garantir imediatamente a segurança de seus arquivos, 
as empresas devem manter suas máquinas atualizadas e aplicar 
os patches de segurança disponibilizados pela Microsoft para 
corrigir a vulnerabilidade EternalBlue. Também é importante 
desativar o protocolo de compartilhamento de arquivos SMBv1 
nos sistemas e servidores com o Windows.

De acordo com o Militelli, é ainda mais importante que as 
empresas estejam atentas aos seus processos de segurança para 
prevenir esse tipo de ameaça.

“As organizações precisam tomar consciência da importância 
da gestão de segurança e da economia que podem gerar para o 
negócio ao investir na prevenção de ameaças e na mitigação de 
riscos”, explica o executivo da iBLISS.

Ele cita o caso da Anthem, uma das maiores empresas de 
seguros de saúde dos Estados Unidos, que teve 80 milhões de 
dados de clientes vazados em 2015 e, na última semana, teve 
fi xado o valor de US$ 115 milhões a serem pagos em processos 
judiciais.

“O investimento em plataformas de gestão de segurança da 
informação que auxiliem a execução de processos como a atu-
alização de sistemas pode gerar um grande retorno. O custo de 
prevenir acaba sendo bem menor que o de remediar incidentes 
de segurança. No caso da Anthem, por exemplo, nem contamos 
o que a empresa perdeu em termos de credibilidade para seu 
cliente”, afi rma Militelli.

Evento gratuito discute como 
o SPED-REINF e o e-Social 

trazem mudanças para o RH
No dia 06 de julho, às 9h 

(horário de Brasília), aconte-
ce o eventogratuito “Conheça 
mais sobre o SPED-REINF e e-
-Social!”. O encontro, realizado 
pela Engineering em parceria 
com a Henares Advogados 
Associados, irá discutir as 
mudanças e melhorias que a 
tecnologia traz para as áreas 
de Consultoria Tributária, Pre-
videnciária e Trabalhista.

O SPED-REINF e o e-Social, 
que serão obrigatórios em breve 
para todas as empresas, pre-
tendem facilitar a fi scalização 
de ações das organizações e a 
transmissão digital de dados 
dos funcionários ao governo. 
Assim, com a ajuda de especia-
listas o profi ssional de RH preci-

sa se adaptar a essas mudanças 
para que futuramente seja mais 
fácil o uso dessas ferramentas 
que unifi cam e aprimoram a 
qualidade das informações dos 
colaboradores.

Para entender como plane-
jar a estratégia empresarial o 
evento vai discutir diversos 
temas importantes para a 
área, como implementação 
de soluções fi scais, serviço de 
BPO, soluções para Gestão de 
RH, desoneração de folha de 
pagamento e muito mais.

Inscreva-se pelo site: ht-
tps://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSegkI8P7tIIXYw9V_
i S v z S u J S I a 0 Z h k w U l -
C P m 2 t m q c N S N d 3 u w /
viewform


