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Os CISOs sabem que as tendências de segurança cibernética evoluem relativamente 
devagar de um ano para outro. É raro haver um momento relâmpago de inovação no 
cibercrime que exija uma reformulação radical de estratégia.
A pandemia de covid-19 modificou totalmente esse cálculo.
 
De repente, as organizações foram obrigadas a reformular radicalmente os processos de 
negócios — a fim de fornecer suporte ao trabalho de casa em massa e criar formas de 
alcançar seus clientes. Na ESET, realizamos a transição de centenas de funcionários para o 
trabalho remoto em apenas alguns dias, enfrentando gargalos de VPN e nuvem, além dos 
desafios dos dispositivos durante o processo.

Infelizmente, em muitos casos, esses novos investimentos digitais e práticas de trabalho 
criaram novas oportunidades aos cibercriminosos. Os volumes de ataques phishing 
dispararam. Os agentes de ransomwares se aproveitaram de vulnerabilidades em VPNs 
e endpoints RDP configurados incorretamente. Aplicativos de nuvem mal protegidos se 
tornaram o principal foco de ataques. O aumento das ameaças revelou às organizações 
o que os CISOs já sabiam – que priorizar a continuidade dos negócios acima de tudo traz 
riscos significativos.

Fonte: ESET Threat Report T2, 2021.
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Como atenuar os riscos emergentes?

Agora que estamos saindo da parte mais crítica dessa crise sanitária, as 
organizações devem reavaliar seus riscos, assim como o equilíbrio entre 
operações de negócios e segurança. O local de trabalho híbrido que a 
maioria está adotando será um ambiente mais fluido e aberto do que 
seu equivalente antes da pandemia. Para muitos, portanto, o foco agora 
deve estar em uma atenuação dos riscos que não afete excessivamente a 
produtividade.

Felizmente, embora as organizações estejam passando por mais um 
período intenso de mudanças, as boas práticas de segurança permanecem 
tão válidas hoje como sempre foram, ao passo que novas abordagens 
oferecem soluções inovadoras para os desafios emergentes. O manual a 
seguir auxiliará os CISOs na previsão dos pontos em que o risco pode ser 
mais acentuado e quais medidas podem ajudar a atenuá-lo.

Fonte: ESET Threat Report T2, 2021.

”Com muitas pessoas ainda trabalhando 
em casa, os funcionários se acostumaram 

a realizar tarefas administrativas 
digitalmente – e os cibercriminosos estão 

se aproveitando disso.”

J iří  Kropáč 
Chefe dos Laboratórios de Detecção de Ameaças da ESET 

https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2021/09/eset_threat_report_t22021.pdf


Enfrentando a grande crise de escassez de 
habilidades em segurança

1.
Todos sabemos que está ficando mais difícil recrutar talentos de 
segurança. Embora a lacuna da força de trabalho tenha diminuído pela 
primeira vez em 2020, o déficit global de profissionais qualificados ainda é 
superior a três milhões — incluindo mais de 359 mil só nos Estados Unidos. 
O rápido crescimento de serviços em nuvem, IoT e outros projetos de 
transformação digital criou uma demanda por habilidades em segurança 
bastante superior à oferta. Uma vez que esses investimentos seguem 
sendo feitos na era pós-pandêmica, a escassez de habilidades se tornará 
mais acentuada, especialmente à medida que os profissionais mais 
antigos se aposentam. A necessidade de talentos em segurança na nuvem 
é particularmente grande. O aumento de incidentes por configuração 
incorreta nos últimos tempos evidencia o potencial impacto para as 
empresas.

https://www.isc2.org/-/media/ISC2/Research/2020/Workforce-Study/ISC2ResearchDrivenWhitepaperFINAL.ashx?la=en&hash=2879EE167ACBA7100C330429C7EBC623BAF4E07B
https://www.helpnetsecurity.com/2021/06/22/cloud-security-skills/
https://www.welivesecurity.com/2021/09/22/plugging-holes-how-prevent-corporate-data-leaks-cloud/
https://www.welivesecurity.com/2021/09/22/plugging-holes-how-prevent-corporate-data-leaks-cloud/


Os planos de governo para incentivar estudantes na indústria são 
bem-vindos, mas ainda que demonstrem êxito, demorará anos para 
percebermos os impactos. 
Enquanto isso, os CISOs devem buscar impulsionar a tecnologia e a 
terceirização para atenuar os piores efeitos dos riscos de habilidades. 
Isso significa buscar por aprendizado de máquina e automação, a fim de 
eliminar tarefas como gerenciamento de contas, otimização de políticas, 
auditoria de código e detecção e resposta a ameaças. Nesse último, um 
conjunto crescente de serviços de detecção e resposta gerenciadas (MDR) 
oferece aos CISOs novas oportunidades para delegar a responsabilidade 
pela operação de soluções EDR e XDR. Isso não apenas auxilia na 
amenização dos desafios de habilidades, mas também deposita essas 
capacidades nas mãos de especialistas treinados, que também podem 
trazer sua experiência e percepção de toda a indústria.

Fonte: (ISC)2 Cybersecurity Workforce Study, 2020
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Estimativas do pessoal de segurança e a falta deles 
no mundo

ESTIMATIVA DA FORÇA DE TRABALHO EM 
SEGURANÇA CIBERNÉTICA

LACUNA DA FORÇA DE TRABALHO 
EM RANÇA CIBERNÉTICA

https://www.eset.com/fileadmin/ESET/INT/Products/Business/Services/MDR/ESET-Managed-Detection-Response_security-overview.pdf
https://www.isc2.org/-/media/ISC2/Research/2020/Workforce-Study/ISC2ResearchDrivenWhitepaperFINAL.ashx?la=en&hash=2879EE167ACBA7100C330429C7EBC623BAF4E07B


As empresas de TI também têm uma função a desempenhar. Ao criar hubs 
de inovação, programas educacionais e outras atividades de sensibilização, 
incluindo voluntariado (como muitos funcionários da ESET participam), é 
possível auxiliar a promover a conscientização sobre segurança, além de 
despertar interesse pelo assunto entre alunos em idade escolar.

Fonte: (ISC)2 Cybersecurity Workforce Study, 2020

SERVIÇOS GERENCIADOS DE DETECÇÃO  
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Prevenir.  Reagir.  Prever. 

Aproveite as habil idades das nossas 
equipes de pesquisa em segurança 
cibernética de nível de excelência

SAIBA MAIS

67%
dos l íderes empresariais 

compreendem a importância 
da segurança em ambientes 

de trabalho remoto. A 
falta de conscientização da 
l iderança gera um impacto 

real nas equipes. 

https://www.isc2.org/-/media/ISC2/Research/2020/Workforce-Study/ISC2ResearchDrivenWhitepaperFINAL.ashx?la=en&hash=2879EE167ACBA7100C330429C7EBC623BAF4E07B
https://www.eset.com/int/business/services/managed-detection-and-response/


Gerenciamento do risco de terceiros 2.
Durante a pandemia, as cadeias de suprimentos têm sido objeto de 
análises minuciosas. Isso é algo positivo. Na verdade, diversas empresas 
considerem esse fator garantido, de modo que muitas não sabem ao 
certo o número de provedores externos utilizados para o fornecimento 
de produtos e serviços essenciais. Infelizmente, colaboradores externos da 
sua organização também podem representar um grande risco cibernético, 
principalmente se tiverem acesso a redes e recursos corporativos. 
Um estudo de 2018 mostrou que colaboradores internos e externos 
negligentes são considerados o elo mais fraco da cadeia de segurança – 
potencialmente responsáveis por violações de dados, ataques de phishing 
e comprometimentos de ransomwares. Agravando o problema, há o fato 
de que provedores de serviços externos não costumam ser incluídos nos 
programas de treinamento e conscientização em segurança da equipe.

https://www.keepersecurity.com/assets/pdf/Keeper-2018-Ponemon-Report.pdf


Idealmente, os CISOs desejam que seus fornecedores tenham o mesmo 
– ou melhor – nível de segurança que a sua própria organização. Para 
alcançar isso, é preciso uma avaliação contínua, possivelmente baseada 
em questionários desenvolvidos a partir de políticas e normas internas. 
As certificações de fornecedores também podem oferecer percepções 
úteis quanto à adoção de controles, alguns podendo ser avaliados 
automaticamente. De fato, a automação é útil a partir de ferramentas 
de Gerenciamento de Risco de Fornecedores (VRM), para a verificação 
de dados abertos e estimar a postura de segurança do fornecedor em 
diversas áreas. Alguns fornecedores até mesmo executam honeypots 
privados para verificar ataques.
As organizações devem primeiro se perguntar quais são as suas 
prioridades com o VRM e, com base nessas respostas, desenvolver uma 
estratégia correspondente.

Amplie sua inteligência de segurança 
da rede local para o ciberespaço global 

com os relatórios e feeds da ESET Threat 
Intell igence.

SAIBA MAIS

https://www.eset.com/int/business/services/threat-intelligence/


A nova realidade do local de trabalho 
híbrido

3.
O trabalho híbrido é uma chance de obter o melhor dos dois mundos – 
atender às novas expectativas dos funcionários em relação ao equilíbrio 
entre vida profissional e pessoal e promover a inovação a partir de 
interações presenciais. No entanto, as organizações tam´bem são 
expostas aos riscos associados ao trabalho remoto: usuários distraídos, 
endpoints não corrigidos e infraestrutura de acesso remoto, senhas de 
conta fracas e configurações incorretas da nuvem. Além disso, há uma 
alta ameaça de dispositivos perdidos ou roubados, roubo de informações 
causado pela espionagem física (olhares alheios que visam obter 
informações confidenciais shoulder surfing e redes Wi-Fi inseguras que 
afetam os funcionários enquanto trabalham fora de casa novamente. 

66% dos l íderes empresariais afirmam 
estar considerando reestruturar o espaço 

de seus escritórios. 

73% dos funcionários desejam a 
permanência da flexibil idade nas opções 

de trabalho. 

67% dos funcionários também desejam 
maior colaboração presencial. 

Fonte: Microsoft 2021

https://www.welivesecurity.com/2021/07/29/tackling-insider-threat-hybrid-workplace/
https://www.welivesecurity.com/2021/09/22/plugging-holes-how-prevent-corporate-data-leaks-cloud/
https://www.welivesecurity.com/2021/08/12/examining-threats-device-security-hybrid-workplace/
https://www.welivesecurity.com/2021/08/12/examining-threats-device-security-hybrid-workplace/


Os CISOs devem reavaliar as políticas de segurança corporativas tendo 
em vista esse novo cenário. Isso poderia significar a implementação 
de autenticação multifator, controles de acesso mais rígidos e 
microssegmentação como parte de um impulso da estratégia de Zero 
Trust. Pode significar, ainda, a terceirização da detecção e resposta 
a ameaças via MDR, e a criação de novos cursos de treinamento e 
conscientização dos funcionários. Ainda mais importante, envolverá 
uma combinação de pessoas, processos e tecnologia com base nas boas 
práticas, como as que se encontram listadas à direita.

Fonte: NCSC, 2021
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https://www.eset.com/int/business/boost-enterprise-security/
https://www.eset.com/int/business/boost-enterprise-security/
https://www.eset.com/int/business/boost-enterprise-security/


Considere uma abordagem Zero Trust4.
O local de trabalho híbrido será caracterizado pela política “Traga seu 
próprio dispositivo” (TSPD), ambientes de nuvem híbrida e movimentação 
regular de funcionários dentro e fora do perímetro corporativo tradicional. 
Esse modelo de complexidade é incrivelmente desafiador de ser 
gerenciado, mantendo a produtividade e uma experiência do usuário 
sem interrupções. A estratégia Zero Trust foi desenvolvida pensando 
nisso. Apresentada pela primeira vez há mais de uma década, baseia-se 
na ideia de “nunca confiar, sempre verificar”, a fim de reduzir o impacto 
das violações. Isso significa tratar todas as redes como não confiáveis 
e realizar a autenticação de usuários e dispositivos constantemente - 
aplicando o princípio do menor privilégio - e presumindo a ocorrência 
prévia de uma violação.



A boa notícia é que muitas das etapas necessárias para conduzir a Zero Trust 
– como a autenticação multifator, microssegmentação, EDR, firewalls 
baseados em host, criptografia de dados e gestão de vulnerabilidades – já 
podem integrar a sua configuração.

Fonte: Brian Kime, Forrester –analista sênior e palestrante convidado na ESET
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SAIBA MAIS
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Por uma segurança proativa5.
Os CISOs compreendem, de forma instintiva, que a atenuação do risco 
cibernético é mais fácil e econômica quando realizada com antecedência, 
por meio de medidas proativas. O desafio reside em encontrar recursos 
suficientes e saber onde concentrá-los, a fim de obter o melhor valor. A 
proporção do desafio parece enorme.

O teste de penetração oferece uma maneira útil de encontrar 
vulnerabilidades exploráveis na organização, podendo auxiliar na 
priorização dos esforços de correção – embora a falta de integração com 
essas ferramentas nos processos operacionais/de desenvolvimento possa 
diminuir a velocidade da correção. As soluções de correção automatizadas 
e baseadas em risco são as melhores para auxiliar as organizações a 
priorizarem o grande número de vulnerabilidades e exposições comuns 
(CVEs) com as quais precisam lidar a cada semana.



Outra etapa é a implementação de EDR e XDR, a fim de identificar as ameaças 
ocultas de forma rápida e proativa, por meio de correlação e análises, revelando 
atividades que os olhos humanos podem não alcançar. Há alguns conselhos 
úteis. Em relação à configuração incorreta – criptografia de dados, verificações 
automatizadas de configuração de política no início do ciclo de vida de 
desenvolvimento e auditoria contínua por meio de ferramentas de gerenciamento 
de postura de segurança na nuvem (CSPM) podem auxiliar na atenuação de riscos.

Acima de tudo, à medida que a sua organização continua mudando e o seu 
modelo de negócios evolui, é importante garantir que a cultura e estratégia de 
segurança acompanhem esse ritmo. Isso sugere não apenas a implementação 
de controles adicionais e expansão da função em si, à medida que o ambiente 
digital se torna maior e mais complexo, mas também a formalização de processos 
a partir de uma estrutura de governança adequada. Esse é o tipo de maturidade 
organizacional que o seu negócio pode precisar e em que os CISOs devem se 
concentrar, à medida que alcança um novo período de crescimento pós-pandemia.

Fonte: Redscan NIST Vulnerability Analysis, 2020

Mais de 18 mil CVEs

foram reveladas em 2020 – mais do que em 
qualquer outro ano

Mais de 7 bilhões de registros violados

em 2019, foram causados por erros de conf iguração 
evitáveis

https://www.eset.com/blog/enterprise/endpoint-detection-and-response-the-path-to-security-maturity-starts-with-visibility/
https://www.eset.com/blog/enterprise/endpoint-detection-and-response-the-path-to-security-maturity-starts-with-visibility/
https://www.redscan.com/media/Redscan_NIST-Vulnerability-Analysis-2020_v1.0.pdf
https://www.redscan.com/media/Redscan_NIST-Vulnerability-Analysis-2020_v1.0.pdf
https://www.welivesecurity.com/2021/09/22/plugging-holes-how-prevent-corporate-data-leaks-cloud/


BUSCANDO INICIAR A DETECÇÃO E 
RESPOSTA DE ENDPOINTS DA MELHOR 

FORMA?

O EDR ESET oferece visibil idade excelente e 
correção sincronizada. 

SAIBA MAIS

https://www.eset.com/int/business/solutions/endpoint-detection-and-response/
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Há mais de 30 anos, a ESET® vem desenvolvendo softwares e serviços de 
segurança l íderes na indústria,  para empresas e consumidores em todo o 
mundo. Com soluções de segurança que variam de endpoints e defesa de 
dispositivos móveis à criptograf ia e autenticação de dois fatores, os produtos 
ESET, com alto desempenho e de fáci l  uso, oferecem aos usuários e empresas a 
tranquil idade necessária para aproveitarem todo o potencial da sua tecnologia. 
A ESET protege e monitora de forma discreta diariamente, 24h por dia, 
atualizando as defesas em tempo real para manter a segurança dos usuários e 
o funcionamento das empresas sem interrupções. 


