
Como lidar com 
as ameaças à 

infraestrutura crítica das 
indústrias brasileiras

Segundo a 
Confederação Nacional 
das Indústrias (CNI), 
o setor industrial foi 
responsável por 22% 
do PIB do Brasil em 
2019

Este setor está passan-
do por transformação 
digital e adota cada 

vez mais a Indústria 4.0. 
De acordo com o relatório 
de 2019 do Instituto de 
Estudos para o Desenvol-
vimento 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 competitividade. 

Somente no segmento de 
petróleo e gás, a busca por 
inovação envolverá inves-
timentos superiores a BRL 
30 bilhões até 2025, segundo 
dados relatório de 2019 do 
IBP – Instituto Brasileiro de 
Petróleo, Gás e Biocombustí-
veis. É importante destacar 
que, juntamente com os 
aprimoramentos trazidos 
pela transformação digital, 
aumentou a superfície de 
ataque. A interconexão de 
dispositivos da Internet 
Industrial das Coisas (IoT) 
e a convergência de TI e 
Operational Technology 
(OT) podem introduzir 
vulnerabilidades na infraes-
trutura crítica, um alvo para 
os criminosos cibernéticos. 

Os atacantes têm um for-
te interesse em ambientes 
industriais vinculados à 
infraestrutura crítica devi-
do ao amplo impacto e aos 
ganhos monetários trazidos 
pelo crime cibernético, como 
o ransomware (sequestro de 
informações). Com isso em 
mente, é importante adotar 
uma postura proativa em 
relação à segurança ciber-
nética, para proteger perma-
nentemente a infraestrutura 
crítica e os ativos. Isso pode 
ser feito aprimorando a hi-
giene cibernética, investindo 
em ferramentas de seguran-
ça inovadoras e equipando as 
equipes de segurança com o 
contexto necessário para en-
tender 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 so-
frer uma violação do que 
investir proativamente em 
ferramentas de segurança 
e treinamento. As organi-
zações necessitam de uma 
visão unificada e baseada em 
risco, mostrando onde e em 
que extensão seus ambientes 
de TI e OT estão expostos. 

Essa visão oferece o con-
texto necessário para re-
mediar adequadamente as 
ameaças. Isso ajudará a apri-
morar a higiene cibernética 
no todo das organizações e 
a impedir que as ameaças 
impactem a infraestrutura 
crítica. É importante que as 
organizações brasileiras que 
tiram proveito de OT com-
preendam o cenário moder-
no 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 projeta-
dos para serem totalmente 
isolados (eletromagnética, 
eletrônica e fisicamente) 
de todas as redes, incluindo 
sistemas locais e a Internet. 
O problema é que esses sis-
temas 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 Coi-
sas Industrial (IoT) 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 abis-
mo na capacidade de uma 
organização compreender 
verdadeiramente sua cyber 
exposure. Por isso, as so-
luções de segurança e os 
protocolos que abordam a 
convergência de ambientes 
de TI e OT devem ser integra-
dos à estratégia de segurança 
cibernética de uma empresa 
e não tratados como um 
problema separado.

Com a convergência TI/OT, 
poderão surgir novos proble-
mas que exijam avançadas 
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 estabele-
cimento de um programa 
de segurança que inclua o 
seguinte:
	 •	Visibilidade	de	toda	a	em-

presa para rastrear todos 
os dados coletados.

	 •	Rastreamento	de	ativos	
que se estenda ao back 
end do controlador ló-
gico programável, mais 
conhecido como CLP, e, 
também, leve em con-
sideração dispositivos 
inativos.

	 •	Controles	 de	 configu-
ração que registrem 
qualquer alteração de 
sistema operacional, 
firmware ou código.

	 •	Gerenciamento	 de	 vul-
nerabilidades baseado 
em riscos, que priorize 
e classifique as ameaças 
com base no risco.

	 •	Métodos	de	detecção	e	
mitigação de ameaças 
que detecte anomalias 
comportamentais e use 
sistemas de regras ba-
seados em políticas.

A convergência de TI e OT 
veio para ficar. À medida que 
mais organizações adotem a 
transformação digital, conti-
nuaremos a ver os dois mun-
dos colidirem. Para ajudar a 
evitar um ataque cibernético 
ou uma violação de dados, as 
organizações precisarão im-
plementar melhores práticas 
de segurança que forneçam 
uma visibilidade unificada e 
baseada em riscos para esses 
ambientes convergentes. 
Dessa maneira, as organi-
zações usuárias de OT po-
derão enfrentar as ameaças 
e os riscos e, efetivamente, 
proteger sua infraestrutura 
crítica.

(*) - É Vice-Presidente de 
Segurança para Operational 
Tecnology (OT) da Tenable.

Marty Edwards (*)
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A situação imposta pela Covid-19 abriu espaço para uma nova 
realidade a ser explorada.
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O isolamento social necessário por causa da pandemia 
do novo Coronavírus obrigou escolas no Brasil e no mundo 
a se adaptarem. Professores e alunos se viram diante da 
necessidade de incluir o uso das tecnologias educacionais 
no	seu	cotidiano	e	a	utilização	de	aulas	a	distância.	Video-
conferências, aplicativos, plataformas, aulas ao vivo, chats e 
inteligência artificial. O uso dessas ferramentas abriu espaço 
para uma nova realidade até então pouco explorada em es-
cala mundial, se considerarmos as inúmeras possibilidades. 

Mas	 o	 novo	 Coronavírus	 não	 só	 estabeleceu	 as	 regras	
e tendências na educação, como escancarou os gargalos 
que limitam as estratégias e planejamento para solucionar 
o problema. O desafio vai de uma ponta à outra: desde a 
formação de professores técnica e pedagogicamente aptos 
para esse novo mundo até a disponibilidade de recursos 
disponíveis aos estudantes. Na rede pública, antes da 
pandemia, a tecnologia era vista como nice to have (seria 
ótimo ter). 

No chamado “novo normal”, ela se torna essencial para 
viabilizar a continuidade do ensino-aprendizagem de 
crianças, adolescentes e adultos mundo afora. No Brasil, 
especificamente, as plataformas e novas tecnologias sempre 
estiveram distantes da realidade dos alunos das instituições 
das redes públicas de ensino. Com isso, e considerando que 
estamos falando milhões de estudantes a nível nacional, é 
possível destacar o grande potencial do país para explorar 
os recursos tecnológicos existentes no mercado.

Agora, o país foi colocado à prova e testa, a todo momento, 

Ísis Vasques (*)

As crises fazem parte da história da 
maioria das empresas e apesar dos 
seus pontos negativos, fazem muitas 
marcas repensarem seu modelo de 
negócio, evoluírem e se reinventa-
rem. A crise causada pela pandemia 
do novo Coronavírus, por exemplo, 
mostra a necessidade de as marcas 
saberem se comunicar e se adaptar 
às mudanças. 

Afinal, quando o cenário se transfor-
ma e passamos a viver em uma nova 
realidade, é preciso agregar valor, 
ter empatia e desviar-se do oportu-
nismo. Para auxiliar nesse processo, 
compartilho dicas valiosas de como 
as empresas podem se manter cada 
vez mais próximas de seus consumi-
dores finais:
 1) Posicione-se - Fingir que 

nada está acontecendo é a pior 
alternativa a seguir. Defina e 
mostre aos clientes qual será o 
posicionamento da marca neste 
momento.

 2) Esteja presente e invista 
em relacionamento -	Mostre	
empatia e faça dos canais de co-
municação uma fonte de diálo-

Ísis Vasques, diretora executiva da 
Agência Ecco.
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Francisco Ferreira (*)  

Para aquelas empresas 
que já investiam no 
online ou buscaram 

capital para fazer a “roda 
girar”, o período foi de tra-
balho pesado na construção 
de um segundo semestre de 
retomada. No entanto, nem 
todos os empreendimentos 
estão conseguindo seguir 
adiante. A verdade é que nes-
sa grande máquina que move 
o mercado, os “pequenos” 
são muitos e essenciais para 
a recuperação econômica 
do país. 

As micro e pequenas em-
presas não podem parar. De 
acordo com o Sebrae, no 
Brasil, existem 6,4 milhões 
de estabelecimentos. Desse 
total, 99% são micro e peque-
nas.	Mas,	não	é	só	isso.	Elas	
não só fazem circular capital, 
produtos e movimentar as 
vendas, como empregam 
muitos profissionais. As 
pequenas companhias são 
as que mais geram postos 
de trabalho no Brasil com 
carteira assinada, somando 
54% dos empregos formais 
do país. 

A verdade é que esses empresários são responsáveis por 
diversos eixos da sociedade.
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A prioridade deve ser salvar as 
micro e pequenas empresas da crise
Chegamos ao terceiro mês de enfrentamento da pandemia e os pequenos negócios continuam 
remando para manter suas operações

colaborando para que todos 
os empreendedores consi-
gam manter suas equipes. 
Porém, como consumidores 
também temos um papel 
importante. 

A reflexão de que esses 
pequenos negócios pre-
cisam ser priorizados em 
uma compra, por exemplo, 
para fazer o comércio girar, 
pode ser um começo. Não 
estamos pensando somente 
no estímulo econômico que 
isso pode gerar, mas prin-
cipalmente na manutenção 
de empregos em cada uma 
dessas empresas. Pode 
soar redundante assistir a 
campanhas e projetos que 
incentivam o consumo nos 
“menores” comércios ou 
que utilizam os serviços do 
microempreendedor.	Mas,	a	
verdade é que esses empre-
sários são responsáveis por 
diversos eixos da sociedade. 
Salvar	as	MPEs	é	uma	ques-
tão de sobrevivência para os 
brasileiros. 

(*) - Empreendedor na área de 
Educação e Software com mais de 
15 anos de experiência, é fundador 

da BizCapital, plataforma online 
de empréstimos para pequenas 

empresas.

O comércio concentra a 
maior parte delas, somando 
41%. Isso quer dizer que os 
pequenos negócios são a 
base de muitas famílias que 
dependem do seu trabalho 
para sobreviver. Isso por-
que não estamos somando 
nessa conta o trabalho in-
formal, que está presente 
no mercado dos pequenos 
empreendedores do país. A 
verdade é que a pandemia 
abalou diretamente essa 
estrutura. É inegável que o 
impacto para esse tipo de 
empresa é muito maior e 

mexe com um mercado que 
alcança diversas camadas da 
sociedade. 

Entender a importância 
desses empreendimentos 
significa colaborar para 
que eles se mantenham. É 
claro que isso não depende 
de uma ponta da cadeia. É 
preciso que governo, ban-
cos, fintechs e demais ins-
tituições façam a sua parte 
para facilitar a retomada 
desses pequenos negócios, 
amortizando parcelas de 
pagamentos, facilitando o 
cumprimento de prazos e 

Como aproximar (ainda mais) sua 
marca dos consumidores

propor atividades para que os 
pais façam com seus filhos.

 4) Mostre humanidade - Estamos 
vendo o lado mais vulnerável 
das pessoas: trabalhando em 
seus quartos, com suas famílias 
e pets. Expor o lado humano da 
empresa gerará empatia. Invista 
em conteúdo mostrando pessoas/ 
funcionários reais e como eles 
estão fazendo sua parte para 
conter a pandemia.

 5) Seja uma fonte de verdade e 
de impacto positivo -	Mostre	o	
que está sendo feito pela empresa 
e os aspectos positivos. Compar-
tilhe mensagens de positividade 
e empatia. 

 6) Comunique-se - Se for neces-
sária alguma atitude que possa 
impactar o consumidor, seja claro 
e exponha as razões pelas quais a 
medida será tomada. Apresente 
também, quais são os planos e 
alternativas possíveis para mi-
nimizar o desconforto e deixe 
sempre um canal de comunica-
ção aberto.

(*) - Publicitária e comunicadora, 
é diretora executiva da Agência Ecco 

(https://agenciaecco.com.br/).

go. Convide as pessoas para uma 
conversa, mostre que a marca 
está interessada na opinião de-
las. Se possível, pense em ações 
que envolvam a participação dos 
consumidores.

 3) Forneça conteúdo relevante 
- Neste momento em que todos 
estão em casa, entenda qual 
tipo de conteúdo sua marca 
pode oferecer para contribuir 
positivamente para seus con-
sumidores. Por exemplo: uma 
marca de material escolar pode 

O novo normal na educação: o que 
era diferencial se tornou essencial

os limites que podem ser superados. Isso contribui para 
treiná-lo e prepará-lo para as demandas que surgirão daqui 
para frente. Nós ainda vamos questionar, ajustar e analisar 
os projetos que serão propostos se quisermos realmente 
ajudar a população e não sermos pegos de surpresa, como 
dessa vez, se outros desafios aparecerem pela frente. 

As chamadas edtechs, startups de educação, precisam 
acompanhar mais do que nunca esse movimento e oferecer 
soluções práticas que auxiliem o cotidiano. A realidade 
imposta pela Covid-19 expôs fragilidades do sistema edu-
cacional brasileiro e mundial, mas abre espaço para uma 
nova realidade a ser explorada.

(*) - É vice-presidente da Mangahigh no Brasil 
(https://www.mangahigh.com/pt-br/).


