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Como lidar com as ameaças à infraestrutura 
crítica das indústrias brasileiras

Marty Edwards (*)

De acordo com o relatório de 2019 
do Instituto de Estudos para o De-
senvolvimento Industrial (IEDI), 

as empresas do setor de energia, como 
petróleo, gás e mineração, além do setor 
dos serviços de utilidade pública, como 
fornecimento de eletricidade, gás e água, 
utilizam cada vez mais a automação. A 
meta dessas empresas é atingir padrões 
internacionais de excelência e compe-
titividade.

Somente no segmento de petróleo e gás, 
a busca por inovação envolverá investi-
mentos superiores a BRL 30 bilhões até 
2025, segundo dados relatório de 2019 
do IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis.

É importante destacar que, junta-
mente com os aprimoramentos trazidos 
pela transformação digital, aumentou a 
superfície de ataque. A interconexão de 
dispositivos da Internet Industrial das 
Coisas (IIoT) e a convergência de TI e 
Operational Technology (OT) podem 
introduzir vulnerabilidades na infraestru-
tura crítica, um alvo para os criminosos 
cibernéticos. Os atacantes têm um forte 
interesse em ambientes industriais vin-
culados à infraestrutura crítica devido ao 
amplo impacto e aos ganhos monetários 
trazidos pelo crime cibernético, como o 
ransomware (sequestro de informações).

em que extensão seus ambientes de TI e 
OT estão expostos. Essa visão oferece o 
contexto necessário para remediar ade-
quadamente as ameaças. Isso ajudará a 
aprimorar a higiene cibernética no todo 
das organizações e a impedir que as ame-
aças impactem a infraestrutura crítica.

É importante que as organizações 
brasileiras que tiram proveito de OT 
compreendam o cenário moderno das 
ameaças. Um recente estudo feito por 
Ponemon e Siemens examinou esse setor 
e descobriu que 56% das organizações 
estudadas relataram no mínimo um ata-
que que envolveu perda de informações 
ou interrupção dos negócios nos últimos 
12 meses.

No passado, as redes do setor de OT 
eram compostas por equipamentos pro-
jetados para serem totalmente isolados 
(eletromagnética, eletrônica e fisicamen-
te) de todas as redes, incluindo sistemas 
locais e a Internet.

O problema é que esses sistemas de 
controle industrial (ICS) legados se 
tornaram um sério risco à segurança no 
mundo conectado. Hoje, a convergência 
de TI e OT, combinada com a rápida 
adoção da Internet das Coisas Industrial 
(IIoT) gerou novos vetores de ataque que 
não existiam anteriormente. Além disso, 
a integração entre ambientes de TI e OT 
pode criar pontos cegos, o que significa 
que uma violação em um ambiente pode 
abrir acesso ao outro ambiente.

Essa crescente conectividade entre TI 
e OT criou um enorme abismo na capaci-
dade de uma organização compreender 
verdadeiramente sua cyber exposure. 
Por isso, as soluções de segurança e os 
protocolos que abordam a convergência 
de ambientes de TI e OT devem ser 
integrados à estratégia de segurança ci-
bernética de uma empresa e não tratados 
como um problema separado.

Com a convergência TI/OT, poderão 
surgir novos problemas que exijam avan-
çadas práticas de segurança para avaliar 
ameaças com base no nível de risco. Uma 
vez que o pessoal de TI e OT precisa 
trabalhar coletivamente, recomenda-se 

o estabelecimento de um programa de 
segurança que inclua o seguinte:

Visibilidade de toda a empresa para 
rastrear todos os dados coletados.

Rastreamento de ativos que se estenda 
ao back end do controlador lógico pro-
gramável, mais conhecido como CLP, e, 
também, leve em consideração disposi-
tivos inativos.

Controles de configuração que re-
gistrem qualquer alteração de sistema 
operacional, firmware ou código.

Gerenciamento de vulnerabilidades 
baseado em riscos, que priorize e clas-
sifique as ameaças com base no risco.

Métodos de detecção e mitigação de 
ameaças que detecte anomalias com-
portamentais e use sistemas de regras 
baseados em políticas.

A convergência de TI e OT veio para 
ficar. À medida que mais organizações 
adotar a transformação digital, continu-
aremos a ver os dois mundos colidirem. 
Para ajudar a evitar um ataque ciberné-
tico ou uma violação de dados, as organi-
zações precisarão implementar melhores 
práticas de segurança que forneçam uma 
visibilidade unificada e baseada em ris-
cos para esses ambientes convergentes. 
Dessa maneira, as organizações usuárias 
de OT poderão enfrentar as ameaças e 
os riscos e, efetivamente, proteger sua 
infraestrutura crítica.

(*) É Vice-Presidente de Segurança para Operational 
Tecnology (OT) da Tenable.
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Segundo a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), o setor industrial foi responsável por 22% 
do PIB do Brasil em 2019. Este setor está passando por transformação digital e adota cada vez 
mais a Indústria 4.0

OpiniãO
Aumenta a inclusão 
digital da terceira 

idade durante pandemia

Falamos tanto na 
famosa revolução 
digital, mas como 
ficam as pessoas 
idosas nesse 
momento?

Uma coisa é fato: as 
estratégias das em-
presas estão sem-

pre com foco no digital, 
principalmente durante o 
momento em que estamos 
vivendo, em que os recursos 
digitais estão verdadeira-
mente salvando a nossa 
pele. Em março, as buscas 
por “como fazer compras 
on-line” cresceram 198% 
no Brasil, de acordo com 
dados internos do Google. 
Muitas vezes, deixamos de 
considerar os hábitos dos 
mais analógicos, mas essa 
informação deixa claro que 
nem todo mundo sabe fazer 
uma compra na internet. 

Com o objetivo de ajudar 
o público da terceira idade, 
principalmente durante a 
pandemia, algumas marcas, 
como Itaú e Banco do Bra-
sil, fizeram alguns vídeos 
tutoriais de como instalar o 
aplicativo, ensinando a este 
público a utilizar seus canais 
digitais. Esses imigrantes 
digitais não mudaram seus 
hábitos de uma hora para 
a outra, eles conheceram 
tarde a tecnologia e ainda 
não são muito próximos 
dela, por isso são mais acos-
tumados com o analógico. 

Essas pessoas usam a 
tecnologia pois são “obri-
gadas” e não a encaram 
com naturalidade, pois ob-
viamente está fora do que 
estão acostumados. Não 
é o seu habitat natural. É 
muito mais confortável ir 
presencialmente a um ban-
co resolver os problemas do 
que baixar um aplicativo e 
conseguir navegar por ele, 
já que viveram a vida inteira 
sem internet. 

Como assim agora, do 
nada, as empresas só fun-
cionam com prioridade no 
digital, sem sequer uma 
migração, uma transição? 
Não seria melhor falarmos 
em readequação e reeduca-
ção digital em vez de trans-
formação digital, pensando 
em inclusão? Afinal para 

essas pessoas, a tecnologia 
representa até mesmo uma 
ameaça, já que as empresas 
que são nativas digitais 
(compostas por um público 
que já nasceu em um am-
biente digital) muitas vezes 
não consideram os hábitos 
dos mais idosos. 

É o caso de empresas 
que do nada passam a fun-
cionar apenas por meio de 
aplicativos, com o uso de 
QR Codes ou alguma outra 
tecnologia. Isso faz parte de 
uma transformação forçada, 
já que muitas pessoas ainda 
não têm esses costumes e 
precisam de tempo para 
conseguirem se readequar 
aos novos modelos de ne-
gócios.

Ao terem uma experiência 
ruim com o digital, logo pa-
ram de considerar seu uso e 
só usam se forem obrigados, 
já que pensam que isso não é 
para eles. Essa é uma tama-
nha responsabilidade para 
os profissionais estrategis-
tas digitais: como fornecer 
uma boa experiência a este 
público, desacostumado 
com o digital, mas que ao 
mesmo tempo quer fazer 
compras on-line?

Pense em ferramentas 
intuitivas. Se você gera 
conteúdo na internet, não 
desconsidere este público 
que carece de informações 
mais claras e especificas. 
Cuidado também com o 
excesso de informações e 
poluição visual, que pode 
confundir ainda mais. Vale 
a regra da experiência do 
usuário: quanto menos 
cliques o usuário precisar 
dar para cumprir com um 
objetivo, melhor. 

E se você tem idosos por 
perto, tire um tempinho 
do seu dia para acompa-
nhar a navegação deles na 
internet e perceba como 
seu comportamento é dife-
rente dos nativos digitais. 
Pensando em tendências 
para o futuro, os assistentes 
virtuais por voz podem ser 
úteis no auxílio de pessoas 
com pouca intimidade com 
a web. Precisamos pensar 
mais na inclusão.

(*) - É professora do curso de 
Marketing Digital do Centro 

Universitário Internacional Uninter.

Maria Carolina Avis (*)

News@TI
MPE Soluções anuncia parceria com a NVIDIA

@A MPE Soluções é a nova parceira comercial da NVDIA, líder em 
computação de inteligência artificial. “Com essa ação, ampliamos o 

portfólio de ofertas aos clientes de maneira significativa e ganhamos em 
autonomia e opções para ajudá-los a enfrentar os crescentes desafios 
de tecnologia de forma ainda mais consistente”, explica Jane Greco, 
diretora comercial da MPE Soluções. Pelo acordo, a MPE Soluções fica 
autorizada a comercializar todas as ferramentas da divisão NVIDIA 
Enterprise, que oferece uma série de tecnologias para negócios, como 
soluções para VDI em ambiente hiperconvergente HPE com Simplivity.

Aplicativo que detecta quando animal 
está sentindo dor

@Para solucionar a ausência de sinais claros e auxiliar no trata-
mento clínico, um grupo de pesquisadores da CESAR School e 

da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu, coordenados 
pelo professor e médico veterinário Stelio Luna, desenvolveram um 

aplicativo capaz de detectar em tempo real quando um animal está 
sentindo dor, dentro de uma escala mundialmente utilizada e validada. 
O aplicativo, gratuito, pode ser utilizado também pelos tutores, além 
de profissionais de veterinária. O objetivo é aprimorar a avaliação de 
dor animal e proporcionar mais qualidade ao atendimento clínico dos 
bichinhos, com a melhoria de protocolos anestésicos (http://www.
animalpain.com.br/).

Ingram Micro é nova distribuidora TeamViewer 
no Brasil
@A TeamViewer, fornecedora de tecnologias de conectividade remo-

ta com recursos de Realidade Aumentada e Internet das Coisas, 
anuncia a entrada das soluções TeamViewer ao Marketplace Cloud da 
Ingram Micro. A parceria integra o acordo global de distribuição firmado 
entre as duas empresas, e tem por objetivo capacitar a força de trabalho 
digital com a oferta das soluções TeamViewer de acesso remoto seguro, 
suporte, controle e colaboração online em tempo real ao maior número de 
pessoas em diferentes regiões do planeta (www.teamviewer.com/pt-br).

ricardosouza@netjen.com.br

Novo serviço de streaming leva 
peças teatrais e shows para as telas

O Clubinho de Ofertas, bilheteria 
online referência em teatro infantil 
no Rio de Janeiro e em São Paulo, 
está lançando neste mês sua plata-
forma de streaming Clubinho Play. 
Voltada para o público infantil, o CP 
terá como conteúdo peças teatrais, 
shows musicais, atrações circenses, 
shows de mágica, contação de histó-
rias e atividades recreativas online. 
Em termos de assinantes, a expec-
tativa é que esse número chegue 
em 22 mil assinantes até dezembro.

Diferentemente do que acontecia 
com o Clubinho de Ofertas, que 
vendia, quase que exclusivamente, 
atrações do eixo Rio-São Paulo – com 
exceção para algumas produções 
em Curitiba, Salvador e Campinas 
-, o CP vai disponibilizar shows e 
espetáculos de todo o Brasil, au-
mentando ainda mais a divulgação 
de grupos e artistas que muitas vezes 
não têm a possibilidade de levar seus 
shows para outras cidades e estados. 
“Trabalhar com entretenimento pre-
sencial é muito diferente desse novo 
formato que estamos oferecendo. 
Agora, poderemos disponibilizar 
shows e espetáculos que, em outros 
momentos, não conseguíamos por 

estarem fora na nossa área física de 
atuação. Uma dessas novas atrações 
é a Cyntilante Produções, produtora 
de Belo Horizonte, que antes não 
fazia parte do nosso catálogo apenas 
por não estarem em nossa área de 
atuação. Mas, é claro, teremos tam-
bém os grupos e profissionais que 
foram enorme sucesso durante todos 
os anos no Clubinho, como os proje-
tos Beatles para Crianças e Grandes 
Músicos para Pequenos, o mágico e 
ilusionista Andrély, o grupo musical 
Violúdico, grandes companhias 
teatrais como Cia A´Dovalle, Zeus 
Produções, Topetão, entre outros”, 
comenta Grasiela Camargo, CEO do 
Clubinho de Ofertas.
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Com isso em mente, é importante ado-
tar uma postura proativa em relação à 
segurança cibernética, para proteger per-
manentemente a infraestrutura crítica e 
os ativos. Isso pode ser feito aprimorando 
a higiene cibernética, investindo em 
ferramentas de segurança inovadoras e 
equipando as equipes de segurança com o 
contexto necessário para entender quais 
ameaças estão enfrentando e que nível de 
risco cada ameaça impõe à organização.

No tocante à construção de uma 
estratégia de segurança cibernética, é 
importante as organizações mirarem os 
maiores fatores de risco e identificarem os 
ativos críticos. Frequentemente, é muito 
mais custoso sofrer uma violação do que 
investir proativamente em ferramentas 
de segurança e treinamento. As organiza-
ções necessitam de uma visão unificada 
e baseada em risco, mostrando onde e 

“É importante 
adotar uma postura 

proativa em relação à 
segurança cibernética, 

para proteger 
permanentemente a 

infraestrutura crítica e 
os ativos”


