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Editorial

Nos últimos meses, muito se tem falado sobre a aceleração da digitalização, o afastamento do trabalho e o 
aumento da atividade cibercriminosa dentro do contexto da pandemia.

No entanto, acredito ser necessário uma reflexão ainda maior sobre como os indivíduos e as organizações 
devem se adaptar para alcançar a resiliência. Resiliência é uma palavra maravilhosa, porque ressoa em 
praticamente qualquer disciplina, quer no universo da psicologia, sociologia e medicina, ou mesmo quando 
falamos sobre economia, infraestruturas tecnológicas, cibersegurança, entre outras.

Não é por acaso que no diálogo entre a dra. Melissa Palmieri e Ghassan Dreibi, nosso diretor de Cibersegu-
rança para a América Latina, eles encontraram rapidamente um ponto de encontro no conceito de resiliência. 
A prevenção é fundamental, porém as crises são inevitáveis   e a questão é estar preparado para superá-las, 
seja em relação à saúde de um indivíduo ou à sobrevivência de uma empresa.

O comportamento da sociedade frente ao novo coronavírus e à cibersegurança oferecem várias semelhan-
ças: em ambos os casos, lutamos contra um “intangível”; e, assim como o Wannacry, em maio de 2017, 
nos alertou para o fato de não estarmos preparados para enfrentar a propagação “epidêmica” do malware, o 
mesmo está acontecendo agora no campo biológico.
 
Se falarmos de “bom senso”, que como se diz “é o menos comum dos sentidos”, encontraremos desde pes-
soas que inclusive dormem de máscaras, até aquelas que se reúnem para celebrar a amizade partilhando o 
cachimbo da paz. No universo digital, teremos aqueles que clicam sem escrúpulos no e-mail do príncipe que 
doa sua fortuna e, no outro extremo, aqueles que adotam medidas de cibersegurança tão complexas que 
dificultam o desenvolvimento do negócio e são dolorosas aos usuários ou os entreguem uma falsa percepção 
de segurança.

Já vimos como algumas organizações têm demonstrado resiliência ao surgimento do COVID-19, mas isto 
tem sido, em grande parte, resultado de uma construção iniciada muito antes, com decisões que anteci-
pavam as transições de mercado, buscando cultivar uma cultura de trabalho que abraçou a flexibilidade do 
“estilo de trabalho”, “local de trabalho” e os “fluxos de trabalho”.

Por outro lado, para tantos outros que reagiram quando puderam, suportando um tremendo estresse para 
garantir a continuidade operacional, muitas vezes levando a segurança cibernética em frente, há uma mensa-
gem encorajadora. É que, tomando as decisões certas e quebrando velhos paradigmas, é possível reconfigu-
rar os modelos de negócio e de operação para se estabelecer um “novo normal”, que permite o despertar de 
novas possibilidades de prosperidade que na realidade pré-pandêmica não teriam sido exploradas. O artigo 
do Ing. Pablo Marrone, líder da Cisco em tecnologias de colaboração para a América Latina, explica isto.

Este novo estilo de vida nos traz grandes oportunidades e também novos desafios. Nossos entrevistados e 
colaboradores concluem sobre a necessidade de atualizar a legislação para responder à expansão digital, de 
modificar a pedagogia para adaptá-la ao estilo de ensino a distância, de aumentar a conscientização a fim de 
sustentar sua participação digital segura. Talvez esta consciência nos permita adotar soluções de telemedi-
cina, educação e trabalho remoto; e unir forças para garantir a operação segura e resiliente da infraestrutura 
crítica de um país.

Juan Marino
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Durante o mês de julho, a VU Security realizou a 
primeira Conferência Ibero-americana “Cibersegu-
rança, um elemento chave para a inclusão social e 
financeira”, que contou com a visão de especialistas 
da Microsoft, do Grupo BID, da Telefónica e da Fala-

“Cibersegurança: Riscos, Progresso e o Caminho a Seguir na América 
Latina e no Caribe”, 2020.
O relatório é a segunda edição de uma publicação exclusiva desenvolvida a partir de um modelo do Ox-
ford University Center for Security. O relatório contém dados relevantes sobre as diferentes dimensões da 
situação da segurança cibernética de 32 Países membros da OEA e mostra o progresso feito pela região 
em termos de segurança cibernética. Da mesma forma, a publicação é acompanhada por uma página na 
internet onde os usuários podem obter informações comparativas por tema, país e os respectivos indica-
dores de iniciativas de segurança cibernética por ano.
Baixe o relatório completo:

- Captura e detecção de tráfego
- Análise de tráfego usando netflow
- Descoberta de rede
- Medição de qualidade
- VoIP, entre outros serviços

- Acesso remoto a consoles seriais
- Acesso remoto via SSH, Web, etc.
- Túnel VPN Ponto a Ponto
- Solução de problemas
- Medição de desempenho

Segurança

O novo

bella. Durante o evento, foi apresentado o Relatório 
de Segurança Cibernética 2020, elaborado pela VU 
Labs com dados reveladores sobre o estado da se-
gurança cibernética na região. Além disto, a empre-
sa anunciou um investimento de aproximadamente 
USD 30 milhões em treinamento e geração de em-
pregos, para contribuir com a alta demanda global 
por profissionais especializados no mercado de tra-
balho. O evento pode ser conferido novamente no 
canal on demand da empresa, divulgado em suas 
redes sociais.
Veja aqui: https://bit.ly/2QmYLeI

A empresa apresenta a Virtual Expert sua solução 
de acesso remoto que permite aos especialistas 
operarem os equipamentos como se estivessem 
no mesmo local físico. Habilite serviços como:
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F O fato de os mais novos manipularem 
o PlayStation, jogos online e participarem 
de redes sociais, não significa que eles 
tenham profundo conhecimento sobre o 
uso indevido desses elementos.

F Este confinamento afetou a todos nós 
e também aos criminosos, que estão in-
seridos na sociedade. E alguns  que não 
estavam cometendo crimes nos meios 
digitais migraram e se juntaram a eles.

F É fundamental hoje que empresas, or-
ganizações e o governo tenham uma fi-
gura de consciência digital. Além do car-
go de Data Privacy Officer, existe também 
o Digital Awareness Officer, pessoa que 
tem a responsabilidade de gerar progra-
mas de conscientização digital.

F Deveria haver campanhas de cons-
cientização digital por iniciativa do Esta-
do, empresas, escolas, mostrando que 
há uma mudança. Uma disciplina de in-
trodução à segurança digital incluída na 
folha de pagamento. Isto é algo funda-
mental

O caminho era longo quando Daniel decidiu que seu 
foco seria a legislação digital: “Naquela época, na 
Argentina, havia uma lei recente de proteção de da-
dos pessoais, o registro de banco de dados ainda 
não estava em vigor, não havia a Lei dos Crimes In-
formáticos, não havia nada”, conta. Abrir o caminho 
era a sua tarefa.

Destaques da conversa

F Internacionalmente, fala-se muito da 
necessidade de colaboração entre os se-
tores público e privado para a investiga-
ção de crimes digitais e a harmonização 
de regulamentos e legislação, visto que 
são crimes transnacionais, por exemplo, 
se o aliciamento é considerado crime na 
Argentina, bem como no Chile, Paraguai, 
Uruguai e Brasil.

F Em relação ao conceito de identida-
de digital, podemos fazer uma diferen-
ciação entre os mais velhos e os jovens: 
os jovens em geral não têm expectativa 
de privacidade, pelo contrário, procuram 
ter mais seguidores, mais “likes”. Gente 
grande tem outro tipo de expectativa, a 
gente fica até com medo.

Identidade Digital

Podcast
com vídeo

Daniel no Twitter: @identidadrobada

Ligados à vida online, a identidade digital 
e o crime cibernético são altamente rele-
vantes e são questões fortes que exigem 
atenção urgente. Sobre estes temas, 
conversamos com Daniel Monastersky, 
advogado especializado em crimes e re-
putação digitais.

Imagem: Joaquín Cuadros
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Notícias falsas são informações publicadas na forma 
de notícias, mas destinadas a enganar aqueles que 
as recebem. São criadas para desacreditar, desin-
formar, manipular a opinião pública e gerar visitas em 
sites da internet. Quem cria notícias falsas? Existem 
aqueles que têm interesse em prejudicar a reputa-
ção de outras pessoas, instituições ou países, outros 
buscam gerar conteúdo e desinformação como for-
ma de ganhar dinheiro. Eles podem administrar sites 
e querer aumentar o número de visitas. Também há 
jornalistas que ignoram as fontes de verificação. Uma 
vez criadas e disseminadas, as notícias falsas multi-
plicam seu alcance ao serem replicadas em redes 
sociais, serviços de mensagens instantâneas e mídia 
de massa. O que podemos fazer quando duvidamos 
de uma notícia? Investigue a fonte de onde vem, ve-

rifique quem é seu autor, leia a história completa an-
tes de compartilhá-la, verifique a data de publicação 
e pesquise na internet por outras mídias.

Tudo fica complicado
A criação humana e artesanal de notícias falsas não 
é a única fonte possível, nem a mais difícil de reco-
nhecer, nem a de maior alcance. Usar inteligência 
artificial para produzir e expandir o escopo de notí-
cias falsas já é uma realidade a ser considerada no 
mundo virtualmente interconectado de hoje. Dora 
Kaufman, especialista em inteligência artificial, es-
creveu uma nota para o jornal brasileiro O Globo na 
qual destacou que “a produção de notícias falsas não 
só está proliferando, mas também se sofisticando: 
ao agregar inteligência artificial, surgem mais falsifi-
cações. Profundo”. E levantou uma situação que pre-
cisa ser identificada: “vivemos um período de crise 
geral de confiança, que extrapola os acontecimentos 
na internet. Acima das normas morais e éticas, do 
marco regulatório e dos sistemas de punição, e para 
funcionar de maneira saudável, a sociedade preci-
sa de um mínimo de confiança entre seus agentes: 
instituições, governos e cidadãos. As ferramentas de 
tecnologia e mídia digital agravam o cenário atual.

Toda a verdade
sobre notícias
falsas

por Jorge Prinzo

Este post é verdadeiro ou falso?
Um convite para aguçar os sentidos.
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E se isso não bastasse
É possível reconhecer uma notícia falsa criada por 
inteligência artificial e espalhada pelo mundo em um 
instante? Ninguém diria que é fácil. Tão verdadeiro 
quanto isto é que a inteligência artificial é parte do 
problema e também parte de sua solução. Assim 
como existem pessoas que criam ferramentas vir-
tuais que fabricam notícias falsas, outras se dedi-
cam a produzir programas de detecção e controle 
dessas mensagens. Em nota para o portal de tec-
nologia Canaltech, Felipe Demartini informou que a 
rede social Twitter decidiu incorporar uma empre-
sa que desenvolve produtos de inteligência artificial 
para combater a disseminação de notícias falsas. 
Como ele explicou: “O Twitter está trabalhando ati-
vamente para impedir a disseminação de contas 
falsas e desinformação. É aí que entram os siste-
mas da empresa Fabula AI, que desenvolveu uma 
tecnologia que compara o fluxo compartilhado de 
notícias falsas com notícias reais de fontes certifica-
das, como forma de identificar os links e perfis en-
volvidos nesta transmissão.” Vale lembrar que por 
trás das notícias falsas, e também dos programas 
que as perseguem, há pessoas.

A única verdade é a realidade 
ameaçada
A realidade é que vivemos rodeados de notícias fal-
sas, verdade com a qual devemos viver sem que isso 
implique aceitá-la como algo natural, mas como um 
problema permanente que requer atenção, seja para 
evitar considerá-lo, seja para alertar a quem puder-
mos para que não as tomem como certas, e também 
para que não as reproduzam.
Em uma nota da agência britânica BBC, lemos: “Se 
uma história é muito emocional ou dramática, prova-
velmente não é real. A verdade geralmente é ente-
diante”, disse a jornalista ucraniana Olga Yurkova. A 
ativista contra notícias falsas - co-fundadora do site 
StopFake - disse que informações fraudulentas são 
‘uma ameaça à democracia e à sociedade’.

Um bom trabalho
Chequeado é o nome de um meio digital elaborado 
por membros da Fundação La Voz Pública. Não é 
partidário nem tem fins lucrativos. Eles se dedicam 
a verificar discursos públicos, combater a desinfor-
mação e promover o acesso à informação e a dados 

Imagem: Arek Socha
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abertos. Em uma nota recente, eles explicaram que 
notícias falsas são mais virais do que notícias reais, 
e também viralizam mais rápido. Nisto, as emoções 
desempenham um papel fundamental. Consideram 
que deve haver responsabilidade nas plataformas 
e redes sociais pelo conteúdo que é veiculado, e 
que ao mesmo tempo cada pessoa tem o desafio 
de ler criticamente o conteúdo que recebe, pensar 
antes de compartilhar e verificar se é uma infor-
mação precisa com base em evidências. Aqueles 
que produzem notícias falsas incluem conteúdo en-
ganoso e desenvolvem estratégias de dissemina-
ção que imitam formatos confiáveis. Eles também 
desacreditam as informações verdadeiras porque 
não gostam ou não lhes convêm. O que buscam 
é um benefício econômico ou político e, às vezes, 
a intenção de provocar. Quanto às fontes, no Che-
queado apontam os bots: algoritmos que controlam 
milhares de contas em redes, que produzem e dis-
tribuem conteúdo; também existem trolls: usuários 
humanos organizados em redes; depois, jornalistas 
que não confirmam a origem dos dados; e influen-
ciadores: personalidades cujas opiniões são consi-
deradas por um público amplo. A raiva geralmente é 
uma causa frequente para espalhar uma mensagem 
quase que automaticamente. Às vezes, é por causa 
da atratividade dos dados. E outras, é simplesmen-
te a necessidade de contatar terceiros o motivo do 
envio das informações.
A principal recomendação do Chequeado é se res-
ponsabilizar pelo que decidimos divulgar e consultar 
outras fontes antes de fazê-lo.

Em tom de comédia
A notícia falsa inspirou Jean-Paul Sartre a escrever 
uma comédia. É intitulado “Nekrasov” e ainda está 
em vigor (e continuará).
Há alguns anos foi encenada durante um festival 
de teatro em Buenos Aires. O site do Alternative 
Theatre comentou:
“As vendas do jornal governamental ‘La Tarde de 
París’ caíram consideravelmente e seus executivos 
estão desesperados por uma matéria ‘explosiva’ 
para colocar na primeira página. Jorge de Valera, um 

vigarista encurralado pela polícia, aparecerá na reda-
ção do jornal se apresentando como Nekrasov, um 
alto funcionário soviético desaparecido, e se envol-
verá, quase sem saber, em uma trama de negócios 
e expedientes políticos, baseada no tratamento ines-
crupuloso de informações.
A partir desta sua  única comédia (inspirada no famo-
so caso de Victor Kravchenko, desertor do Exército 
Vermelho e crítico da União Soviética), Jean-Paul 
Sartre satiriza o papel da grande mídia, sua influência 
junto aos leitores e os benefícios que os governos 
podem tirar deles”.
Dada a multiplicação deste fenômeno, é de se es-
perar que existam autores que contarão em comé-
dias e tragédias o que é viver cercado de notícias 
falsas.

Com toda a intenção
Assim como existem notícias falsas desde a origem 
da humanidade, também há respostas nascidas de 
exageros ou absurdos. Se há o falso, falso e meio é 
o que propõem as revistas impressas e digitais que 
criam suas próprias notícias, muito falsas, com a in-
tenção de fazer rir.
Um exemplo é a revista “Barcelona”, que se apre-
senta como “uma solução europeia para os proble-
mas dos argentinos”. A política nacional é a principal 
fonte de ideias para suas notas, embora não haja 
realmente nenhum assunto que escape de suas ob-
servações.
Para a alegria do brasileiro existe o “Sensaciona-
lista”, autodefinido como “um jornal sem verdade”. 
Destacam-se suas piadas referentes ao governo, o 
que nos leva a questionar se não pode haver humor 
oficial. Pode existir, mas certamente não pode ser 
comparado ao humor oposto.
Existem inúmeros exemplos de mídias semelhantes, 
tanto na história como em todo o mundo. Se as no-
tícias falsas são um problema com o qual devemos 
aprender a conviver, sempre haverá quem nos faça 
rir com um remédio melhor do que a doença.

Faça você mesmo: ideia para
um jogo
A tecnologia atual tornou possível para muitos (não 
todos) criar e transmitir suas próprias mensagens. 
Também podemos replicar as mensagens dos ou-
tros, o que é mais comum, e daí surge a extraordi-
nária divulgação de notícias falsas.
Talvez seja apropriado dar um salto qualitativo: em 
vez de repassar a amigas e amigos o que rece-
bemos, proponha-se, como em um jogo, criar e 
compartilhar suas próprias notícias falsas. Não 
aquelas desajeitadas e repetidas que nos chovem 
diariamente, mas novas, originais, frescas e reno-
vadoras. Assim, quando tudo isso acontecer e as 
reuniões voltarem, eles poderão relembrar, avaliar e 
premiar o melhor de seus próprios trabalhos. Uma 
regra incontornável para este jogo é que todos os 
participantes estão cientes do que se trata e não 
pretendem divulgar o conteúdo fora do grupo.

Nesse ínterim, sugerimos que você não acredite em 
tudo o que lê
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Pensar que poderia falar com um especialista da Or-
ganização Internacional de Polícia Criminal, ou seja, 
a Interpol, sempre foi algo presente no meu imagi-
nário. A experiência, que contarei a seguir, foi muito 
interessante. Com predisposição e muito empenho 
no trabalho, Adrián Acosta nos conta o que significa 
pertencer a uma rede intergovernamental composta 
por quase 200 países, que buscam tornar o mundo 
um lugar mais seguro. E não só no mundo real, mas 
também no mundo virtual.

Existe a fantasia de que a tecnologia dá um certo 
anonimato para pessoas no mundo do crime, e 
que os cibercriminosos cometem crimes de ma-
neiras diferentes em diversos países, sem ter que 
passar por uma fronteira física. No entanto, fize-
mos grandes avanços e a realidade não reflete 
mais este imaginário. O anonimato acaba sendo 
descoberto.

A Interpol é uma organização internacional dedicada 
principalmente à cooperação policial internacional. O 
que fazemos é cooperar com as polícias em casos 
criminais. Uma das principais tarefas está relacionada 
às capturas internacionais, ou seja, quando há fugi-
tivos internacionais. A Interpol possui um importante 
banco de dados mundial que permite à polícia saber 
se uma pessoa tem ou não uma prisão internacional 

Juan Marino, Gerente Regional de 
Segurança Cibernética da Cisco, 

entrevista Adrián Acosta.

Muito obrigado por participar deste espaço. Um 
pouco para esclarecer ao leitor, o que é a Inter-
pol? E qual é o seu trabalho?

Com sua experiência, como você vê a questão 
do cibercrime? Nesse caso, eles não procu-
ram mais uma pessoa que comete um crime de 
algo físico, mas sim criminosos que se movem 
em uma esfera muito mais intangível e, talvez, 
potencialmente mais impune. É assim? E como 
está evoluindo a investigação do cibercrime?

decretada. Basicamente, este é o trabalho da Inter-
pol. Aquilo que aparece nos filmes sobre agentes in-
ternacionais à procura de pessoas em todo o mundo, 
bom, isto... não acontece. Colaboramos com a polí-
cia dos 194 países membros da Interpol.

Cibercrime e
Cibersegurança
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Certamente sim, estamos trabalhando nisto. À me-
dida que estados, empresas e indivíduos se tornam 
mais conscientes, eles se preparam mais. É algo 
que está acontecendo, mas não na velocidade que 
gostaríamos. As grandes empresas já estão muito 
atentas e se preparam continuamente para não re-
ceber ataques, para não serem vítimas de cibercri-
minosos, para proteger suas informações, que hoje 
é um dos ativos mais importantes que possuem. 
No entanto, as pequenas e médias empresas lutam 
para se conscientizar e são os principais alvos dos 
cibercriminosos. Os indivíduos também dependem 
muito da tecnologia, o que torna difícil para eles 

Adrián Acosta,
Oficial de Crimes Digitais da Interpol.

É muito encorajador e me leva a um dos pontos 
que gostaria de perguntar a você. Você acha que 
existe uma vantagem ofensiva ou uma vantagem 
defensiva? O que podemos fazer para inclinar 
ainda mais a balança para a vantagem defensi-
va do ponto de vista tecnológico? Do ponto de 
vista das organizações, você pode colaborar? É 
possível travar uma luta contra o crime ciberné-
tico e obter alguma vantagem defensiva?

texto: Silvia Montenegro
vídeo: Juan Marino

Bate papo

estarem preparados para ataques. Hoje você tem 
que estar atento do ponto de vista tecnológico e 
ter os melhores antivírus ou dispositivos, e também 
prestar atenção nos serviços digitais para não clicar 
em uma mensagem ou entrar em uma página não 
confiável. Há um trabalho integral que tem que ser 
feito, tem que haver um contexto tecnológico que 
garanta o ambiente, o trabalho e a informação. Mas 
também deve haver treinamento e conscientização 
das pessoas, a fim de serem pró-ativas e não se-
rem vítimas de cibercriminosos.

Em tempos de COVID-19, há um efeito na ativi-
dade do crime cibernético? Existe um aumento 
no risco ou realmente neste mundo cibernético 
as coisas não mudam muito? Qual é a sua visão?

Minha visão foi mudando. Ninguém estava prepara-
do para esta pandemia. Não conseguimos nos pre-
parar para o que estava por vir, não tivemos tempo. 
Tanto Estados e organizações internacionais como 
empresas e indivíduos foram surpreendidos por 

15

https://www.youtube.com/watch?v=ldsq8q1igOo&ab_channel=CiscoLatam


Gostaria de saber sua opinião sobre o nível de 
maturidade da Região. Nos países da América 
Latina, há uma adoção razoável das tecnolo-
gias? E qual é o alcance em nível cultural e pes-
soal? Em um mapa de calor, onde estamos? Es-
tamos bem? Muito desatualizado? Sabendo que 
a questão tecnológica avança a uma velocidade 
altíssima ...

Em princípio, posso dizer que não existe homoge-
neidade. Nem todos os países estão nas mesmas 
condições. A análise que podemos fazer depende 
muito de cada país. Sim, existem Estados e países 
que se tornaram mais conscientes do que outros 
sobre as questões do cibercrime, e conscientizar 
significa considerar se o cibercrime pode afetar a 
economia do país, das empresas. Esta consciência 

faz com que alguns países tenham estratégias de 
cibersegurança ou assinem adesão à Convenção 
de Budapeste. Alguns países estão em processo e 
outros nem estão considerando esta possibilidade. 
Estes tópicos são importantes para ver o nível de 
maturidade. Assinar a Convenção de Budapeste re-
quer legislação, preparação, estratégia de ciberse-
gurança. É uma declaração de boas intenções, mas 
obriga o Estado a investir mais e o setor privado a 
tomar consciência.
Na América Latina e no Caribe temos realidades di-
ferentes, há muitas diferenças no desenvolvimento 
de capacidades para combater o crime cibernético. 
Já estamos saindo da parte proativa, da defesa, e 
vamos à instância de ver quando o Estado, a em-
presa ou a pessoa são vítimas de um sinistro. Em 
geral, em relação ao desenvolvimento de capaci-
dades, pesquisa e legislação, estamos indo muito 
bem globalmente e em pé de igualdade com mui-
tos países da Região. Alguns estão no mesmo nível 
que na Europa, com capacidade para investigar e 
resolver casos. Devemos continuar trabalhando para 
harmonizar a legislação, para desenvolver uma nova 
legislação e evitar que novos crimes que aparecem 
todos os dias não deixem de ser classificados como 
crime. A falta de legislação às vezes torna difícil es-
tabelecer qual é o crime, como é classificado. Deve-
mos continuar trabalhando para, por meio da lei, dar 
à polícia os instrumentos de investigação, como a 
figura do agente secreto ou revelador e outras figu-
ras que hoje surgem em função da cibersegurança. 
Precisamos utilizar ferramentas que proporcionem 
maiores capacidades de pesquisa. Por outro lado, 
algo muito importante são as leis de proteção de 
dados dos países. É essencial que sejam tipificados, 
que se desenvolvam. Às vezes, quando se fala so-
bre a lei de proteção de dados, dizem que vamos 
colocar limites para a polícia, os órgãos de aplicação 
da lei, algo que agora está corrigido porque ninguém 
vai pedir informações sem a ordem de um juiz ou 
de um fiscal. Mas as empresas podem publicar in-
formações sobre seus usuários e isto ainda não é 
contemplado em alguns países. A lei de proteção de 
dados é muito importante para dar um contexto de 
previsibilidade na ordem da internet. Estamos traba-
lhando neste caminho. Existem países que têm leis 

esta crise de saúde que aconteceu muito rapida-
mente. Foi uma coisa que passou por nós sem que 
pudéssemos perceber, e de um dia para o outro 
ficamos trancados em casa. No início, o cibercrime 
permaneceu em uma linha constante porque os ci-
bercriminosos continuaram trabalhando, se conec-
tando e prosseguindo. As pessoas começaram a 
trabalhar em casa e a se conectar mais à internet, 
não só para cumprir seu trabalho, mas também para 
a vida pessoal, para seu desenvolvimento cotidiano. 
Então, sim, começou a haver crescimento. Em mui-
tos países, houve um crescimento bastante gran-
de de muitos crimes cibernéticos, como phishing, 
um dos mais detectados, ou ransomware. Ambos 
cresceram exponencialmente graças ao fato de as 
pessoas passarem mais tempo na internet e tirando 
proveito dessa situação. Em muitos países, como a 
Argentina, os crimes comuns, de rua, diminuíram 
entre 60 e 80%. E outros crimes cresceram, como 
violência doméstica, violência de gênero e crimes 
cibernéticos. Esta é uma das grandes mudanças 
que ocorreram neste momento. Hoje, o combate 
ao cibercrime é uma prioridade em todo o mundo.
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Na Argentina, existe um termo um tanto polêmi-
co e politizado, que é o patrulhamento ciberné-
tico. Qual é a sua visão do assunto?

Falamos sobre uma multiplicidade de tópicos 
muito interessantes. Agradecemos pelo espaço, 
pelo tempo. A conversa foi muito enriquecedora 
e espero que possamos continuar a colaborar, 
tanto no papel de cidadão e quanto de profis-
sional. No nosso caso de uma empresa de tec-
nologia, no seu da Interpol, me parece que te-
mos que colaborar entre organizações públicas 
e privadas para combater o crime cibernético. 
Obrigado e é um prazer ter tido a oportunidade 
de conversar com você.

E por último, qual seria a recomendação para 
uma família? Na quarentena a gente passa muito 
tempo em casa, teletrabalho, com a família, com 
os filhos, que recomendação dar? Quais são os 
riscos aos quais estamos nos expondo?

Claro, na patrulha comum ninguém entra na sua 
casa, é sobre o espaço público...

Exatamente, para entrar em uma casa você precisa 
de um mandado de busca, um mandado de um juiz. 
Portanto, patrulhar é andar em vias públicas onde 
todos podem circular e fazer um trabalho de pre-
venção também. A patrulha cibernética é o mesmo, 
você não precisa se tornar privado.

Muito obrigado, Juan. Uma das coisas que mudou a 
segurança cibernética é que as organizações públi-
cas e privadas se uniram nesta luta e neste trabalho 
para prevenir o crime na internet. O policial não esta-
va acostumado a trabalhar com o setor privado, algo 
que mudou graças à segurança cibernética. Obriga-
do pelo convite

É necessário um trabalho mais pró-ativo dos paí-
ses em questões de prevenção e conscientização. 
Os Estados têm que lidar com estas questões. Em 
grande parte, no cibercrime, não se sabe o que pode 
acontecer, e os criminosos se aproveitam deste des-
conhecimento e da impossibilidade de checagem se 
o que estão dizendo é falso. Com a prevenção, o ín-
dice de vítimas e, portanto, o índice de criminalidade 
cairia muito. Mas também as empresas podem trei-
nar e educar as pessoas, seria muito útil. E as pes-
soas devem ser informadas sobre o que está acon-
tecendo na rede, porque sempre há novos crimes.

No policiamento cibernético, em uma nota pessoal, 
há duas questões a serem consideradas. Temos que 
nos perguntar para que serve. É feito para reunir in-
formações de inteligência sobre o que as pessoas 
ou empresas fazem? Neste caso, para mim está er-
rado. Agora, se for feito para buscar fontes abertas 
para a prática do crime, o crime em si, sem afetar 
a privacidade das pessoas, de forma alguma entrar 
em lugares que não sejam fontes abertas sem uma 
ordem judicial, então tudo bem. Em outras palavras, 
o patrulhamento cibernético pode ser feito em fon-
tes abertas e buscando a prevenção do crime. Por-
que senão, a patrulha cibernética também pode ser 
feita pela sociedade em geral. Quando veem que 
estão vendendo armas ou material de abuso sexual 
infantil online, eles denunciam à polícia. Por que não 
ser mais pró-ativo e fazer uma patrulha cibernéti-
ca, monitorando o que está acontecendo nas fontes 
abertas? No entanto, você não deve violar informa-
ções que não sejam públicas. Violar a privacidade 
das pessoas é errado. Você pode fazer como no 
patrulhamento, você anda pelas ruas e vê se alguém 
está cometendo um crime, sem esperar que as 
pessoas denunciem à unidade policial.

muito boas e outros que estão trabalhando nisto. A 
Argentina deve trabalhar na atualização de sua pro-
teção de dados.
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Imagem: John Salvino

Cyber black 
markets

Os cibercriminosos não descansam e é de co-
nhecimento público que eles se aproveitaram da 
pandemia e, em particular, da quarentena para 
roubar informações, gerar fraudes e acessar contas 
corporativas. Além disso, as crianças, por estarem 
em casa para estudar e conectados praticamente 
o tempo todo, passaram a ser um dos mais afeta-
dos pelos criminosos. De acordo com a promotora 
especializada em crimes cibernéticos de Buenos 
Aires, Dra. Daniela Dupuy, as reclamações de 

aliciamento aumentaram 80% nos primeiros dois 
meses de quarentena: ou seja, assédio sexual de 
adulto a menor por meio da tecnologia. Além do 
enorme indicador que isto pressupõe, o nível de 
alerta que gera para nós pesquisadores é ainda 
maior: é sabido que nem tudo é relatado e se ve-
mos 80% do que é relatado, os números ainda não 
contabilizados devem ser muito maiores.
A América Latina é uma região atraente para ciber-
criminosos: quando se trata de ataques recebidos na 
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região, os países mais afetados por seu tamanho de 
mercado são claramente Brasil e México, seguidos 
por Colômbia, Argentina, Peru e Equador.

Mas quais são os motivos que justificam o aumento 
desse tipo de crime na América Latina? Os espe-
cialistas apontam três causas: a falta de relatórios, o 
desenvolvimento econômico e industrial e a dificul-
dade de “rastrear” os criminosos.

Com este último ponto quero me referir a outro 
aspecto pouco tratado do “distanciamento social”. 
Algo mais relacionado aos crimes tecnológicos, ou 
seja, aos crimes tradicionais cometidos por meio da 
tecnologia. Desta vez, estou me referindo à venda de 
itens ilícitos pela internet. Criminosos como trafi-
cantes de drogas, que vendem produtos roubados 
ou documentação adulterada, também viram seus 
negócios “afetados” pela quarentena. Pela consequ-
ência lógica da falta de gente nas ruas, os criminosos 
também migraram seu modelo de negócio e recon-
verteram seus “canais de venda” pela internet.

Embora isto não seja em si uma novidade, já há 
vários anos se registram a venda de armas pela 
internet ou a venda de drogas pela internet, foi 
possível vislumbrar nesta oportunidade que não 
se tratam apenas dos famosos “dark markets” da 
darkweb, mas as ferramentas diárias usadas pelos 
cidadãos, não necessariamente tecnológicas, que 
viram a necessidade de instalar aplicativos como 
entrega de comida ou home banking, também se 
tornaram um canal de distribuição perigoso para 
ilícito como drogas.

A maioria dos aplicativos de “entrega” (Glovo, Rappi, 
OrdersYa, UberEats, Cabify, etc.) têm a opção de 
poder transportar “qualquer coisa” de um lugar para 
outro. Basta indicar o endereço de onde retirar a en-
comenda, e para onde será levada, um mensageiro 
estará presente, a recolherá e sem dúvida a entre-
gará no destino pretendido.

Na Argentina, o sindicato que representa esta cate-
goria de trabalhadores denuncia desde abril de 2020 
um aumento exponencial na entrega de medicamen-
tos. Ou seja, houve casos, e muitos, em que eles 
próprios perceberam que estavam acostumados a 

realizar essas ações. Quais ferramentas eles devem 
recusar? Como eles relatam isto?

Os casos em que a polícia detecta este tipo de 
rede também aumentam, mas quem acaba invadido 
é o entregador de comida, sua bicicleta ou moto-
cicleta. Então, a Justiça tem meios tecnológicos 
para detectar rapidamente a origem ou o destino 
dessas remessas? Existem em nossa região os 
instrumentos necessários de cooperação público-
-privada em matéria de investigação policial para 
proteger o trabalhador e perseguir a pessoa real? 
Ofensor? Infelizmente, a resposta é não. Os códi-
gos criminais da região continuam muito focados 
no que são as evidências físicas. Em casos como 
este, quem realmente comanda a rede pode estar 
fora do país ou, pelo menos, do distrito e utilizar 
terceiros de forma muito simples. As plataformas 
normalmente não possuem representação legal na 
região, muitas delas também não possuem meios 
para acessar pedidos de informações utilizando os 
tribunais (como Uber ou Facebook, por exemplo), 
mas sim solicitar um mandado judicial, para obter 
as informações necessárias, como endereço IP ou 
número de telefone da pessoa que fez o pedido 
originalmente.

Em outras partes da região este fenômeno se repete, 
e mesmo com outros tipos de aplicativos, desde 
antes da pandemia: é conhecido o caso da rede em 
diferentes lugares da América Latina como Chile, 
Peru e Brasil, que usa um conhecido app de namoro 
para agendar encontros que, ao invés de serem de 
cunho sexual, são usados   para compra / venda de 
drogas no varejo. Por meio de “emojis” o comprador 
pode entender que o vendedor virtual oferece maco-
nha (a folha de bordo do Emoji), LSD (o desenho 
alienígena) e outros.

Os números são alarmantes, crescendo a cada dia 
em todo o mundo. É necessário gerar um amplo 
consenso na região para alcançar áreas de coo-
peração público-privada, exigindo plataformas de 
acesso à Justiça de forma ágil e eficiente. Sem 
dúvida, há coisas que a pandemia fez para ficar, mas 
nosso trabalho como especialistas em segurança é 
dar-lhes visibilidade e criar espaços de trabalho que 
protejam a sociedade

por Ing. Pablo Lázaro
Especialista em segurança cibernética e crime cibernético
Diretor de projeto da CyberOprac.
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Imagem: Laura Rivera
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Dados da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), indicam 
que mais de 1,37 bilhão de alunos interromperam as 
aulas no final de março, quando o mundo foi colo-
cado em quarentena devido à pandemia COVID-19. 
Neste contexto, a educação a distância apareceu 
como uma solução para mitigar o efeito das aulas 
presenciais suspensas e dar continuidade ao edu-
cação, direito fundamental de todos os cidadãos e 
que tem um papel decisivo no desenvolvimento dos 
países.
A estratégia representou um grande desafio para 
educadores, alunos e famílias, que tiveram que se 
adaptar imediatamente, com maior ou menor fa-
cilidade, dependendo do caso, pois para tornar o 
aprendizado eficaz o aluno deve ter computador e 
acesso à internet, situação que exclui os alunos dos 
estratos mais vulneráveis. De maneira geral, os es-
pecialistas observaram que nenhum país hoje possui 
um sistema educacional preparado para esse tipo de 
emergência.

Educação 
Remota em 
tempos de 
COVID-19

Entrevista com
Florence Salvarezza,
Especialista em Aspectos 
Neurocognitivos da
Aprendizagem.

Entrevista
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E a escola desapareceu ...
A advogada Florencia Salvarezza, linguista, professo-
ra de psicologia do desenvolvimento e da educação, 
diretora do Instituto de Neurociências e Educação, 
INE, da Fundação INECO, e consultora do BID em 
questões de alfabetização, diz que esta é uma ex-
periência sem precedentes: “De repente, a escola, 
um sistema com centenas de anos, desapareceu e 
foi substituída pela virtualidade. O gabinete do com-
putador foi aberto e a escola foi colocada lá dentro. 
Mas não estávamos preparados. Não havia plano. Foi 
feito da melhor maneira possível”. Ela acrescenta que 
a situação também suscitou uma questão ética: “an-
tes desta crise era impensável trancar uma criança 
ou jovem por 100 dias”. Assim, além da sala de aula 
ir para dentro do computador, foram acrescentados 
problemas emocionais como consequência do con-
finamento.
Após revisar as questões técnicas relacionadas a 
problemas de conectividade ou falta de dispositi-
vos para os familiares, Florencia Salvarezza analisa 
os aspectos pedagógicos: “por quanto tempo uma 
criança consegue ficar atenta à tela? Portanto, com 
pouco tempo para agir, muitas escolas reduziram 
suas aulas virtuais a alguns minutos por dia. Mas ain-
da falta a troca com o professor e com os colegas, 
ou seja, interação social, trabalho colaborativo, inclu-
são, conversa, debate, prática, correção por parte do 
professor. A partir daí, não é possível transportar o 
cara a cara para o virtual.

O papel da tecnologia.
No período pós-quarentena, a educação pode voltar 
atualizada, melhorando o processo a partir da prática 
deixada por esta experiência? A especialista, que é 

Florencia Salvarezza acredita que 
a segurança cibernética preocupa 
os pais. Isto indica que, nos dias 
de hoje, além de observar como a 
escola era administrada na área de 
conteúdo, os adultos das famílias 
agregaram sua preocupação com 
a questão da segurança do com-
putador em relação aos filhos.

professora universitária e conferencista internacional, 
resgata a ferramenta extremamente poderosa que a 
tecnologia representa e diz que é preciso inseri-la na 
sala de aula com melhores resultados: “O desafio é 
enxergar a contribuição da tecnologia como uma fer-
ramenta fundamental, e não colocar o ensino virtual 
como substituto das aulas presenciais”. 
Na visão da professora, a atual conjuntura não en-
riqueceu muito a educação, já que apenas salas de 
aula virtuais e algumas plataformas foram utilizadas 
para fazer exercícios: “Apenas uma pequena par-
te dos grandes recursos tecnológicos entraram na 
escola. Apenas uma parte chegou. Por exemplo, as 
crianças têm que tirar fotos do trabalho deles e fazer 
o upload. Isto é quase pré-histórico em relação ao 
que pode ser feito digitalmente”. 
Ela acrescenta que, no próximo cenário, para come-
çar, deve-se aproveitar as possibilidades no dia a dia. 
Por exemplo, quando o professor tem que dar aulas 
sobre a Primeira Guerra Mundial, ele pode escolher 
os vídeos maravilhosos que estão na web sobre o 
assunto. 
Seu diagnóstico inclui o papel da indústria de tec-
nologia: “Deve se envolver de forma diferente para 
pensar nas ferramentas de que a escola precisa. 
Tecnologia desenhada para acompanhar e comple-
mentar a aprendizagem”. Ela não está muito otimista 
em melhorar a experiência educacional aproveitando 
o que foi aprendido nesses meses: “Acho que o ser 
humano tem muito menos capacidade de mudança 
do que pensamos. Os costumes pesam. É muito di-
fícil para os professores, com tantos anos de prática, 
mudar seus métodos. Está sendo visto em países 
europeus, eles voltam à normalidade de antes. Mas 
acredito que estas mudanças podem ser impulsio-
nadas por empresas de tecnologia, e trazem uma 
grande contribuição para a educação”

“Para os menores, o tema 
não existe. Os adolescen-
tes, por sua vez, sabem 
que pode ser perigoso, 
mas nessa idade têm di-
ficuldade em mensurar os 
riscos. Em relação aos uni-
versitários, é uma questão 
conhecida, mas a popula-
ção está bastante dividi-
da. A segurança é não é 
uma preocupação apenas 
para alguns”.

Segurança e
educação
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basantacontenidos.com
Conteúdo Multiplataforma

A distância é sempre relativa,
depende da percepção. Somos donos de cada uma 

das nossas distâncias: o espaço físico que nos separa pode 
ser o terreno que nos une se a emoção que nos liga é a espe-
rança. O tempo eterno que passa durante a separação do ente 
querido pode se tornar o momento que clama pela proximidade 

entre duas pessoas que pensam uma na outra. Um livro pode nos 
afastar quilômetros de nosso entorno imediato, uma palavra pode 

nos prometer a proximidade do futuro. Nós escolhemos.
Somos donos de todas as nossas distâncias.

http://www.basantacontenidos.com
http://www.basantacontenidos.com


Medicina e
Cibersegurança
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Medicina e
Cibersegurança

Contraponto

Melissa Palmieri,
doutora em medicina,

especializada em prevenção e 
vacinas, conversa com

Ghassan Dreibi,
especialista em segurança

cibernética, para encontrar um 
terreno comum entre as duas 

áreas. O que eles têm a apren-
der um com o outro? Vamos 

contar neste artigo.

texto: Karina Basanta
vídeo: Ghassan Dreibi

Capa
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Em nossa área, demoramos aproximadamente 100 
dias para detectar uma nova ameaça cibernética, o 
que significa que, durante este tempo, a ameaça 
está roubando dados e infectando computadores, 
por exemplo, e ninguém sabe. Então, não apenas 
a detecção rápida, mas também a reação é impor-
tante.

Melissa

Fiquei chocada com o que você disse, Ghassan. Na 
minha área existe vigilância, tanto ambiental quanto 
epidemiológica, porque muitos dos vírus que pro-
duzem ameaças de pandemia sofrem mutações. 
O que está acontecendo? Um vírus que circulava 
apenas em animais, acaba migrando e entrando 
nos círculos humanos porque o ser humano inva-
diu ambientes que não deveria. Globalmente, exis-
tem técnicos de saúde e principalmente veteriná-
rios que trabalham na coleta de sangue de animais, 
observando e mapeando o comportamento destes 
vírus. Esta é uma forma preventiva. Mas quando 
a mutação que mencionei aparece, se torna uma 
uma grande ameaça que precisa ser trabalhada 
por toda a comunidade científica, e deve fazê-lo 
em menos de 100 dias! Um pouco parecido com 
o que aconteceu com o novo coronavírus: na hora 
em que foi detectado havia casos muito estranhos 
de pneumonia com alta mortalidade, então toda a 
comunidade científica começou a correr contra o 
tempo para mapear aquele vírus e fazer todo o se-
quenciamento, tanto para entendê-lo, quanto para 
traçar ações preventivas e curativas.

Ghassan

Acho outro ponto de comparação interessante. 
Cada vírus, cada malware pode sofrer mutações, 
nós os chamamos de vírus polimórficos. Funcionam 
da seguinte forma: são instalados de forma trans-
parente na máquina sem gerar sintomas, são as-
sintomáticos, para usar um termo médico, e depois 
se atualizam, se preparam para fazer o que vieram 
fazer. Para nós é importante começar a conhecer 
os sintomas que os vírus geram quando começam 
a agir. Na Cisco, criamos um centro de inteligência 
global chamado Threat Intelligence, que é respon-
sável por coletar centenas de acessos à internet e 
identificar novas anomalias, que são disponibilizadas 
por meio de um mapa de calor. O que ele detecta é 
rapidamente compartilhado para torná-lo conheci-
do. Não sei se isto também acontece na sua área.

As programações de Melissa e Ghassan coincidiram no We-
bex. Após uma fluida troca de ideias a serem desenvolvidas, 
iniciamos a gravação. Medicina e Cibersegurança têm mais do 
que palavras em comum, compartilham ideias, propostas, pro-
tocolos e emergências a serem atendidas. Em ambas as áreas, 
é melhor “prevenir do que remediar” para facilitar a resiliência

Melissa

Na medicina o importante é a prevenção e muitas 
vezes relacionada a ela é preciso fazer a detecção. 
No momento em que detectamos uma anorma-
lidade, iniciamos o tratamento para buscar a cura. 
Quando o dano é causado, muitas vezes pode ser 
reparado, por exemplo, com uma cirurgia, a prescri-
ção de insulina, no caso de um paciente diabético 
ou, infelizmente, o dano pode ser irreparável e levar 
a óbito. Então, posso garantir que na área da medi-
cina, quando falamos de prevenção, passamos por 
estas etapas.

Ghassan

Essa troca é muito interessante. Há muitos anos na 
tecnologia, quando falávamos em vírus, imagináva-
mos que era possível prevenir todas as ameaças. 
Nos últimos anos, essa percepção sobre a prevenção 
mudou, agora sabemos que de qualquer maneira, 
seremos atacados. Como na medicina, embora te-
nhamos elementos que nos permitem prevenir, como 
as vacinas, por exemplo, sabemos que algo pode nos 
acontecer. Quando algo ruim acontece na tecnologia, 
nos perguntamos há quanto tempo isso aconteceu. 
Como na medicina, busca-se o paciente zero, origem 
da infecção. Na tecnologia, como na medicina, de-
vemos descobrir essa origem o mais rápido possível.

[
]
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Melissa

Sim, pode acontecer. Tudo depende do sistema de 
vigilância de cada país. Afinal, para agir preventiva-
mente, tudo depende das pessoas. Há outro ponto 
em comum: por mais que esse agente infeccioso 
seja bem detectado e mapeado, se as pessoas que 
devem atuar com essa informação não o fizerem, 
há pouca utilidade.

Outro ponto que se relaciona a isto é que na saú-
de vale muito mais investir na prevenção do que 
na cura, que já seria um gasto. Pense, por exem-
plo, em internação, reabilitação e infelizmente até a 
morte. Como você vê isso na tecnologia?

Ghassan

Tanto na segurança cibernética quanto na medicina, 
devemos fazer um investimento para estarmos pre-
parados para algo que, sabemos, vai acontecer. Na 
cibersegurança, os vírus são tão agressivos, as má-
quinas estão tão interconectadas que devemos estar 
prontos para agir tanto contra um vírus que conhe-
cemos quanto contra um novo. Na nossa área, uma 
forma de estar preparado seria criar um processo, 
um quadro de prevenção, que permita manter um 
ambiente controlado mesmo em circunstâncias di-
fíceis. O mais importante é tomar boas decisões. O 
que sinto no atual cenário de pandemia é a dificulda-
de de ter boas informações.

Melissa

Eu entendo e estamos de acordo. Tem algo que é 
fundamental que você falou e que preocupa muito 
na área da saúde, principalmente prevenção e va-
cinas: notícias falsas. Recentemente, circulou para 
nós uma notícia muito preocupante e que tem a 
ver com o fato de que as próximas vacinas contra 
o novo coronavírus são criadas por grupos pode-
rosos para introduzir um chip de controle para as 
pessoas. Esta falsa notícia é extremamente preju-
dicial, pois pode reduzir a cobertura da vacina no 

país e expor a população a riscos imensuráveis 
para a sociedade brasileira. Tanto a sua área quanto 
a minha enfrentam desafios interessantes em rela-
ção às notícias falsas.

Ghassan

Exato. A falta de informação afeta a tomada de de-
cisão. As pessoas procuram a verdade. Devemos 
aprender a confiar mais em governos, cientistas, 
médicos, parar de procurar tudo na internet. Por 
outro lado, governos, cientistas e médicos devem 
ser capazes de nos explicar bem, por exemplo, se 
implementam um aplicativo de vigilância sanitária, 
como usá-lo e para que serve, para que possamos 
acreditar e usar. Devemos ter em mente que boas 
informações trazem boas decisões.

Melissa

O medo que você pode ter em relação aos pro-
fissionais de saúde é o mesmo medo que eu te-
nho ao usar o meio digital. E eu que trabalho com 
prevenção e li tantos estudos e trabalhos médicos, 
acredito que precisamos criar informações mais 
“digeríveis” para um uso digital seguro. Talvez isso 
reflita o que você disse sobre os aplicativos de 
saúde não estarem sendo usados tão bem quanto 
poderiam.

Ghassan

Posso pensar em outro ponto de contato com a me-
dicina e em relação às medidas que foram tomadas 
durante a pandemia, o que fazer depois de uma in-
fecção tecnológica?
Minha recomendação é implementar uma seg-
mentação. Eu sei que vou ser atacado. Obviamen-
te, não poderei proteger todos de tudo, porque 
todos estão conectados. Devo acompanhar, ter 
visibilidade e segmentação; algumas áreas podem 
continuar a operar e outras serão colocadas em 
“quarentena”.
O mesmo acontece com a saúde. Nós somos res-
ponsáveis   pela nossa saúde, não podemos deixar 
todas as decisões nas mãos do governo. Se usar 
máscara é melhor para os outros, mas também é 
melhor para mim, eu devo usar.

Melissa

Estas novas ameaças continuarão em nossas vi-
das, como você disse. Mas temos algumas recei-
tas interessantes. Você acabou de falar sobre o uso 
de máscaras. Assim como aprendemos que com 
a máscara podemos evitar infectar outras pessoas 
se estivermos resfriados, na área digital temos que 
aprender a purificar informações e retirá-las de ba-
ses adequadas. A Organização Mundial da Saúde, a 
Unicef e outras organizações já falam em infodêmi-
cos, em relação ao excesso de informações que não 
fornecem dados bons. Você está aqui para ajudar 
as empresas e eu estou aqui para ajudar as pesso-
as, então elas podem escolher qual caminho seguir. 
Estamos aqui para orientá-los na prevenção. Como 
sociedade, é importante caminharmos juntos e agir-
mos preventivamente.

27



Ghassan

Costumamos falar sobre Inteligência Artificial. Estar 
conectado há cada vez mais dados para analisar, 
pense em veículos autônomos e residências, por 
exemplo. Para integrar todos estes elementos, a fi-
gura da segurança tecnológica é a orquestração. Se 
fosse tão fácil orquestrar ou colocar as pessoas para 
aprender, diante do COVID-19 poderíamos rodar 
uma máquina com a instrução “eliminar COVID” e já 
teríamos a solução. O mesmo acontece com as pes-
soas, precisamos ter flexibilidade e aprender, ter ca-
pacidade de resiliência para nos recuperar das más 
experiências e continuar. Também é importante ter 
bons profissionais. Uma coisa que vemos no mer-
cado de segurança cibernética é que faltam pessoas 
adequadas. É o mesmo na saúde?

Melissa

O que você diz é muito importante. Também acon-
tece na saúde. Agora uma situação muito particular 
está sendo vivida no Brasil: não há muita paciência 
e nem muita consciência coletiva. Aí você trouxe a 
palavra resiliência, do latim resilire, que significa pu-
lar para trás, pular. Resiliência está associada à ca-
pacidade de superar problemas, superar momentos 
difíceis e se recuperar. Algo muito interessante que 
foi estudado é que é muito importante que haja de-
sordem e caos para que haja sobrevivência e cres-
cimento. Pessoas que vivem situações e experiên-
cias estressantes e que as passam com resiliência 
são seres humanos que irão agir melhor. Por exem-
plo, na atual situação de pandemia, que pode cau-

sar a algumas pessoas depressão, angústia, ata-
ques de pânico, enquanto aguardamos a chegada 
de vacinas ou tratamentos, as pessoas que forem 
resilientes certamente serão capazes de viver re-
lações mais harmoniosas consigo mesmo, com a 
família e no trabalho, se voltarem a viver situações 
semelhantes. Na medicina, para mim, ser resiliente 
é manter um estilo de vida saudável: comer bem, 
fazer atividades físicas, dormir bem e ter acesso às 
vacinas disponíveis.

[

]

A importância de uma 
educação continuada e 
fundamentada é essen-
cial para saber em quem 
acreditar e em quem 
confiar, tanto na saúde 
como no uso das tec-
nologias de informação 
e comunicação. Pre-
venção primeiro: a frase 
‘melhor prevenir do que 
remediar’ é correta em 
todos os aspectos.

Produção de fotos remotas para Melissa Palmieri, doutora em Medicina, especializada em prevenção e vacinas
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Em relação à confiança 
na segurança ciberné-
tica, temos uma frase 
que diz ‘zero de con-
fiança para ser confiá-
vel’, ou seja, não confie 
em nada até ter uma 
prova de que pode 
confiar.

A falta de informação 
afeta a tomada de 
decisão. Devemos ter 
em mente que boas 
informações trazem 
boas decisões.

Troca muito interessante e necessária,
Melissa, muito obrigado

Produção remota de fotos via Webex para Ghassan Dreibi, Diretor de Operações de Cibersegurança, Latam, Cisco

Muito boa conversa, Ghassan, muito obrigada.

Ghassan

Melissa

Ghassan

Eu concordo com você em todos os pontos relacio-
nados à resiliência. E penso também na urgência de 
algumas pessoas em voltar à normalidade, em viajar 
novamente, por exemplo. Assim como para isto será 
necessário seguir um protocolo, verificar saúde, va-
cinas, também na segurança cibernética, se não ti-
vermos um controle mínimo, nos expomos a ações 
criminosas. Assim como os vírus são complexos e 
não podemos controlá-los, o mesmo acontece aqui. 
Se não tivermos um ambiente tecnológico contro-
lado e estável, não saberemos quem tem acesso a 
ele. Na saúde a gente sabe a quem procurar quando 

acontece alguma coisa, o pediatra se são os nossos 
filhos. Em tecnologia também é preciso ter um canal 
de comunicação aberto, um parceiro de tecnologia.
Esta é a minha recomendação, Melissa. Se tivermos 
um ambiente estável, controlado, atualizado e man-
tido, se soubermos a quem procurar quando algo 
acontecer, facilitamos a resiliência.
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O trabalho é uma das maiores preocupações do ser 
humano. Nos questionamos constantemente sobre 
como incentivar o mercado de trabalho, de acor-
do com as condições de cada país ou região. Com 
quais disciplinas? Quais serão as melhores práticas 
para fazê-lo crescer? Como proteger os trabalha-
dores contra as mudanças trazidas por diferentes 
épocas?

Cada “revolução” trouxe novas perspectivas, novas 
formas de desenvolvimento, novos temas para pen-
sar, compreender e desenvolver. Algumas práticas 
foram renovadas, outras eliminadas e oportunidades 
foram criadas com a incorporação de novas.

Uma das funções dos Estados é antecipar as mu-
danças por meio de um planejamento prévio que or-
dene e interprete as informações dos diversos se-
tores da sociedade. Estas informações privilegiadas 
permitirão que você tome decisões sobre políticas 
públicas que conectem educação e oportunidades 
de trabalho.

De acordo com suas características, desenvolvi-
mento e cultura, haverá países que preferirão focar 
na vocação do cidadão e outros que optarão por fo-
car nas necessidades econômicas que o país deve 
enfrentar, incentivando assim a educação com um 
enfoque mais funcional.

Os relatórios internacionais agora se baseiam em 
novas fontes de dados ricas para obter informações 
privilegiadas e sem precedentes sobre as oportuni-
dades de emprego emergentes na economia global, 
bem como uma compreensão clara das várias ha-
bilidades que precisam ser incorporadas por profis-
sionais.

Em seu relatório “Empregos de amanhã” de janeiro 
de 2020, o Fórum Econômico Mundial revela que 
“96 empregos em sete grupos profissionais estão 
emergindo rapidamente em conjunto, refletindo 
fatores ‘digitais’ e ‘humanos’ que impulsionam o 
crescimento nas profissões do amanhã. Os em-
pregos futuros devem crescer 51% em 2020 e 

Junto com a aceleração da transformação digital, 
surgem questões que devem ser tratadas com es-
pecial dedicação, sendo as mais importantes talvez 
a segurança dos sistemas e a proteção da infor-
mação. Nesse sentido, a própria segurança ciber-
nética passa a ser um trabalho do presente e do 
futuro, com inúmeras oportunidades de emprego e 
de desenvolvimento.

Em resposta a essa necessidade e à urgência de 
colaboração entre os setores público e privado, a 
OAS (Organização dos Estados Americanos) e a 
Cisco assinaram um acordo em agosto de 2019 
que deu origem aos Conselhos de Inovação em 
Segurança Cibernética. ssa iniciativa inclui cursos 
gratuitos de segurança cibernética para pelo menos 
100.000 alunos por meio do programa Cisco Ne-
tworking Academy.

Os cursos são ministrados por especialistas em se-
gurança cibernética e podem ser realizados no ritmo 
de cada aluno, online e gratuitamente. Além disso, 

trabalho para o
presente e para o futuro

De olho no futuro e com os 
pés no chão

Uma disciplina transversal 
que cria empregos

Cibersegurança:

6,1 milhões de oportunidades de trabalho devem 
se apresentar globalmente. Isso reflete a adoção 
de novas tecnologias, levando a um aumento da 
demanda por empregos na Economia Verde, fun-
ções na vanguarda da Economia de Dados e de 
Inteligência Artificial, bem como novas funções em 
Engenharia, Computação em Nuvem e Desenvol-
vimento de Produtos. Por outro lado, as profissões 
emergentes também refletem a importância contí-
nua da interação humana na nova economia, levan-
do a uma maior demanda por empregos na Eco-
nomia do Cuidado; funções em Marketing, Vendas 
e Produção de Conteúdo; bem como funções na 
vanguarda de Pessoas e Cultura”.

A quarta revolução industrial está criando milhões 
de novas oportunidades de trabalho para as quais 
governos, organizações empresariais e indivíduos 
devem se preparar, buscando capacitação técni-
ca e fortalecendo recursos internos como empatia, 
criatividade, liderança, capacidade de negociação e 
solução de problemas.
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Em maio de 2020, o acordo OAS-Cisco 
ampliou seu escopo ao anunciar um fundo 
de US$ 150.000 para financiar projetos de 
inovação em segurança cibernética para a 

América Latina.

os alunos que participam do programa receberão 
uma certificação endossada pela Cisco e pela OEA 
e uma distinção que eles podem compartilhar em 
seus perfis profissionais.

Como o relatório do WEF citado acima conclui: “Te-
mos ferramentas ao nosso alcance que oferecem 
uma visão granular sem precedentes da natureza e 
das oportunidades no mercado de trabalho. O impe-
rativo emergente é utilizar com prudência e ao ser-
viço dos trabalhadores estas ferramentas na procura 
de um emprego produtivo e satisfatório. “O progres-
so individual e coletivo de uma nação não é fruto do 

acaso, mas sim da união entre os setores. públicos e 
privados, assumindo desafios e oportunidades com 
responsabilidade

Imagen: Fanjianhua
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Conteúdo do anúncio

Com foco na 
estratégia
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5 pontos
principais

para montar
uma estratégia
de segurança

cibernética

por Martín Marino
Diretor da Braycom

Alguns dias atrás, meu filho me perguntou qual 
é meu superpoder. Como através de um tú-
nel, minha mente viajou para meus cinco anos. 
Contornos borrados e altamente iluminados 
destacavam meu terno azul e vermelho, min-
ha máscara e meu braço direito estendido para 
cima com um poder sobre-humano. Para ex-
pandir minha base de apoio, as pernas estavam 
ligeiramente afastadas e presas ao solo como 
duas estacas. Meu corpo era uma barreira de 
aço contra qualquer ataque, eu estava total-
mente focado em uma defesa. Porém, meu ir-
mão veio atrás de mim, tirou minha máscara e 
começou a me fazer cócegas tanto que o aço 
virou cera e eu derreti de tanto rir por alguns 
minutos. Qual foi o meu verdadeiro super po-
der? O que é hoje?

33



Crie minha estratégia de
cibersegurança com Braycom.

(Página de destino do QR Braycom).

Pense e operacionalize cada área imbuída de 
processos de cibersegurança. Os pontos de en-
trada de uma ameaça são tantos quanto as pes-
soas e dispositivos conectados à sua própria rede 
e a toda a cadeia de valor.

O fator humano costuma ser o principal ponto de 
entrada para um ataque. Fornecer ferramentas de 
treinamento contra ameaças a todos os membros 
da organização, torna-se um elemento essencial 
na era digital. A urgência também exige novas po-
sições que gerem e promovam processos de se-
gurança cibernética.

Uma organização de cibersegurança é aquela que, 
além de assessorar e formar uma robusta arquitetu-
ra de segurança digital, promove ações e processos 
que incluem todos os fatores que a compõem: perí-
metros, endpoints, redes, nuvem, aplicativos, siste-
mas, trabalhadores e assim por diante.

Volto ao início, à pergunta do meu filho, e re-
formulo: qual é a superpotência de nossas or-
ganizações? Talvez seja nossa capacidade de 
trabalhar em equipe os processos e estratégias 
que nos levam a cumprir os objetivos que nos 
propomos

Os especialistas dizem que, pela alta exposição 
devido à aceleração da transformação digital, é 
certo que nossa organização será atacada em al-
gum momento. Portanto, além de uma forte ação 
preventiva, devemos aprender a ser resilientes, ou 
seja, superar e continuar operando. Uma forma 
possível é trabalhar para recuperar a área dani-
ficada enquanto os demais continuam seus pro-
cessos, e assim evitar a paralisação do negócio.

1. Integrar a segurança
cibernética à estratégia
de negócios.

2. Cibersegurança transversal 
a todas as áreas.

3. Resiliência é mais do que 
prevenção.

4. Treine todos os membros da 
organização.

5. Processos em vez
de produtos.

As empresas e a cibersegurança têm uma depen-
dência mútua, não podem viajar separadamente. Os 
conselhos de administração devem estar envolvidos 
em como tornar as operações seguras e incluí-lo 
em seus planos de negócios. Uma administração 
desavisada pode deixar de ser um bom negócio.

Analogias à parte, e com os pés no chão, muitas vezes, quando as organizações 
aumentam suas necessidades de cibersegurança, elas falam de uma série 

de produtos poderosos em si mesmas que criam a ilusão de proteger a 
entidade contra qualquer ameaça. Porém, os tempos atuais exigem 

algo mais, algo mais elaborado, que se apoie em uma estratégia 
e que inclua produtos, processos e pessoas.

Na Braycom, elaboramos cinco pontos essenciais para 
desenvolver uma estratégia de cibersegurança 

adaptada às necessidades atuais. Nós os com-
partilhamos aqui com você:
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“Construa uma solução que
não seja apenas a soma de muitos

excelentes componentes próprios, mas
que os integre como em

uma orquestra”

Colombia: +57.1.580.1333
Chile:  +56.2.2938.1332 - USA: +1.786.358.6100

      Argentina
Av. Independencia 1330 – Piso 14 - Of B – CABA
Teléfono: +54.11.5273.4470



Imagem: Ximena Nahmias
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Infraestruturas
Críticas

Um denominador comum entre todas as fontes 
consultadas para este artigo.

Colaboração

Padrões

Consciência

Interoperabilidade

por Walter Montenegro

Especial Chile
Produção integral Bridge
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Os dados como o 
centro. Informação 
como valor.
A quarta revolução industrial, o nome de um proces-
so de mudança produzido pela transformação digital, 
salta aos olhos de estados, organizações e indiví-
duos em relação a proteção e cuidado dos dados. 
Tendo a informação como centro do funcionamento 
dos diferentes processos que abrangem a gestão e 
as práticas pessoais e sociais, os líderes dos setores 
público e privado do mundo, em geral, e do Chile 
em particular, abordam suas ações em busca de um 
trabalho conjunto e participativo.

“Falar de infraestruturas críticas nos processos de 
transformação digital é falar, infalivelmente, de gran-
des volumes de dados que contêm informações de 
extrema importância para o funcionamento equilibra-
do das indústrias, cadeias de abastecimento, cadeias 
de valor e para o usuário final”, indica Valentin Soula-
ges, Cyber   Partner, Risk Advisory da Deloitte.

No entanto, o que é infraestrutura crítica? Podemos 
dizer que são todos aqueles sistemas físicos ou vir-
tuais que viabilizam funções e serviços considera-
dos essenciais e que contribuem para o bom fun-
cionamento dos sistemas mais básicos, sejam eles 
sociais, econômico, ambiental ou político. Qualquer 
alteração ou interrupção no seu fornecimento, por 
causas naturais (uma catástrofe climática, por exem-
plo) ou pelo fator humano (como um ataque ciber-
nético a uma usina), pode ter consequências graves. 
Portanto, os principais ativos a serem protegidos são 
os dados e as informações que eles fornecem.

“O mais importante é entendermos que a transfor-
mação digital nas indústrias proporcionará a capaci-
dade de gerar novos modelos de negócios, a partir 
dos dados e da conectividade de seus produtos por 

meio de IoT (Internet das Coisas), tais como: fábricas 
altamente especializadas e otimizadas, com contro-
le de processo avançado por meio de milhares de 
sensores que fornecerão dados online, como pode-
ria acontecer em uma usina de energia elétrica, por 
exemplo; transporte autônomo, medidores inteligen-
tes, sensores que monitoram vazamentos na rede de 
água, mobilidade inteligente (semáforos inteligentes, 
sistemas de análise de fluxo de tráfego), geração e 
transporte inteligentes de energia, entre muitos ou-
tros usos. A chegada do 5G também vai contribuir, 
com suas possibilidades de conectividade em maior 
velocidade e menor latência”, comenta Carolina Pi-
zarro, Gerente Sênior de Estratégia, Assessoria de 
Risco da Deloitte.

Cidades, empresas, organizações e pessoas ini-
ciaram esse caminho, em alguns setores de forma 
moderada. A pandemia COVID-19 obrigou todos a 
enfrentar a continuidade de suas operações digi-
talmente. O “cisne negro”, um máximo imprevisto, 
acelerou o processo, colocando todos no caminho 
da digitalização. No entanto, a despeito dos grandes 
benefícios desta jornada, surgem novas situações 
que requerem atenção, sendo a mais relevante a se-
gurança da informação. Embora o Chile tenha atuado 
neste tema e na segurança cibernética, estas ques-
tões ainda requerem observação, reflexão e ações 
concretas.

Um estudo recente realizado pela a Deloitte e a 
Subsecretaria de Comunicações mostra que 50% 
dos chilenos consideram que o roubo de informa-
ções e a privacidade das pessoas são dois dos prin-
cipais riscos ao se exporem às novas tecnologias 
trazidas pela transformação digital. Nas palavras de 
Víctor Toscanini, Country Manager interino da Cisco 
Chile, “um dos eixos que devemos abordar em con-
junto entre os setores público e privado é estabele-
cer políticas e processos de segurança cibernética 
para proteger os dados e conseguir sua implemen-
tação colaborativa”. Público, privado, instituições e 
terceiros setores buscarão então o uso eficiente dos 
recursos e o desenvolvimento de novos benefícios 
para os cidadãos. “Os dados devem ser protegidos 

Walter Montenegro
Gerente de Segurança Cibernética do Chile.

Valentín Soulages
Cyber Partner, Risk Advisory, Deloitte.
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Infraestruturas críticas: suas 
necessidades em termos de 
transformação digital segura.

Um ataque massivo e coordenado a um ou mais des-
tes setores estabelece uma condição de importância 
crítica para um país, pois coloca em jogo a estabili-

em toda a sua cadeia de valor: da geração à destrui-
ção”, acrescenta Soulages.

“A aceleração da mudança de hábitos produzida 
pela pandemia COVID-19 nos obrigou a desafiar 
paradigmas instituídos na forma de trabalho, edu-
cação, saúde, formas de encontro”, diz Pizarro. A 
presença física teve que ser substituída com ur-
gência pela virtual, levando funcionários de es-
critório ao teletrabalho, alunos de salas de aula a 
carregá-las, no melhor dos casos, em platafor-
mas de videoconferência para dar continuidade 
ao processo educativo via e-aprendizado. “Havia 
também a necessidade de ter informações co-
nectadas e confiáveis   para a tomada de decisões 
em saúde e até mesmo a telemedicina, produto 
do distanciamento físico promovido pela regula-
mentação sanitária chilena. A confiança nos dados 
será um dos conceitos mais relevantes do futuro 
e anda de mãos dadas com a segurança tanto da 
informação privada como da informação confi-
dencial”, conclui.

dade e a confiança dos cidadãos no Estado para en-
frentar estas ameaças. Neste sentido, o conceito de 
segurança tradicional se transforma para dar lugar a 
uma nova função do Estado na defesa de sua so-
berania no espaço digital e na proteção dos direitos 
de seus cidadãos contra ameaças emergentes no 
cenário de uma vida mais digital e orientado para a 
informação.

As infraestruturas críticas precisam aumentar seus 
níveis de segurança, monitoramento, resposta a in-
cidentes, resiliência e comunicação oportuna de in-
cidentes, integrando a segurança aos processos de 
negócios e criando um ambiente de trabalho mais 
seguro para todos. Para atingir esses objetivos, as 
organizações precisarão de uma estratégia inova-
dora de cibersegurança baseada em princípios de 
boa gestão de risco, considerando seus ativos mais 
críticos e os cenários que representam um evento 
de risco destas características. “A cibersegurança 
tem que ser parte integrante de todo o processo de 
transformação digital, de forma alguma deve ser pen-
sada como adicional ou paralela, mas sim transversal 
a toda a organização. Considere, por exemplo, co-
munidades conectadas e seus grandes volumes de 
dados de diferentes atores, um ataque a qualquer um 
deles poderia causar danos irreparáveis   em muitos 
casos”, diz Walter Montenegro, Gerente de Ciberse-
gurança Cisco Chile.

“Um programa de proteção para CI (Informação Críti-
ca) vai estabelecer, em primeiro lugar, as bases para 
facilitar a troca de informações entre operadores de 
infraestrutura crítica por meio de políticas e diretri-

Imagen: Matthew Henry
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necer orientação sobre como cada um deles pode 
melhorar sua prontidão geral para promover uma 
economia digital inclusiva. Aqui, o Chile obteve a 34ª 
posição no ranking mundial, ocupando a primeira 
posição na América Latina. No entanto, essa “ace-
leração” é fragmentada, concentrada e com cresci-
mento desigual. Para que o Chile melhore seus níveis 
de preparação digital, recomenda-se a geração de 
políticas públicas baseadas em evidências técnicas 
para estimular a preparação digital de acordo com as 
condições contextuais de cada região do país.
l Implementar políticas e processos. As grandes 
empresas já aprenderam sobre isso e são as mais 
propensas a adotá-los, porém as pequenas e mé-
dias organizações ainda têm muito a fazer. A pan-
demia os levou a continuar suas operações no meio 
digital, e agora eles devem aproveitar aquele impulso 
imprevisto de profissionalizar seus modelos de ne-
gócios sob esses parâmetros, sempre levando em 
conta a segurança cibernética para se protegerem e 
toda a cadeia de valor associada.
l Atingir o máximo fluxo de interoperabilidade das so-
luções. Crie padrões e trabalhe em plataformas que 
permitam que um ao outro seja reconhecido e aceito.
l Aprofundar questões legislativas e definir uma lei-
-quadro de segurança cibernética.

Legislação de
Cibersegurança
“No caso do Chile, já existem algumas iniciativas le-
gislativas, por exemplo, a modificação do Decreto 
(Decreto Supremo nº 533, 2015) que criou o Comitê 
Interministerial de Cibersegurança e que visa forne-
cer ferramentas para a efetiva execução e monito-
ramento de a Política Nacional de Cibersegurança, 
a caminho de uma Institucionalidade nessa matéria. 
Isto já permitiu avanços significativos, por exemplo, a 
criação do CSIRT governamental, cuja função é co-
ordenar ações de resposta a incidentes de seguran-
ça cibernética, colaboração e compartilhamento de 
informações entre organizações do setor público e 
privado”, afirma Carolina Pizarro.

Em relação aos projetos de lei, há dois que avança-
ram: o primeiro é o projeto sobre crimes informáticos 
que, de uma forma geral, actualiza a legislação aos 
novos tipos de crimes informáticos que surgiram nas 
últimas décadas; e, por outro lado, implementa algu-
mas das obrigações específicas da Convenção de 
Budapeste sobre Crimes Cibernéticos que o Chile 
assinou em 2017.

“O outro projeto que está no Congresso é a lei de 
dados pessoais, que inclui uma série de regras para 
o tratamento de dados pessoais, dados sensíveis, os 
direitos que as pessoas têm sobre seus dados, as 
responsabilidades de quem os administra tanto no 
setor privado como no setor público e as multas que 
arriscam devido ao uso indevido de informações”, 
acrescenta Soulages.

“Hoje, está pendente a lei-quadro de cibersegurança 
que criaria o quadro institucional nesta matéria e é de 
grande importância e que permitiria a definição de 
políticas e padrões de cibersegurança para o setor 

zes. Em segundo lugar, permitirá um direcionamento 
sistemático e melhorias por meio de medições mais 
claras de governança de rede, maturidade e ciber-
segurança. Terceiro, exigirá que as operadoras fo-
mentem uma cultura de alfabetização sobre o risco 
cibernético em todos os níveis das organizações. O 
objetivo é que todos os setores críticos estabeleçam 
um sistema robusto e eficaz contra as ameaças ci-
bernéticas em evolução”, destaca Carolina Pizarro.

Onde devemos olhar. O que 
devemos priorizar.
Vamos imaginar por um momento a força que os di-
ferentes setores considerados críticos no Chile pode-
riam ter se suas soluções de segurança cibernética 
fossem interoperáveis, se cada entidade tivesse um 
centro de resposta para ameaças interconectadas e 
trocando constantemente informações atualizadas 
sobre sites maliciosos, alertas de novos ataques de 
vírus ou hackers. Vamos imaginar empresas grandes, 
médias e pequenas com políticas e processos de pro-
teção cibernética em vigor. Imaginemos acordos de 
cooperação entre os setores público e privado onde a 
exceção é a empresa que não está neles.

“Os que têm sucesso são os países que conseguem 
estabelecer cooperação, trocar informações e de-
senvolver projetos comuns. A cibersegurança não 
deve ser tratada como uma questão política partidá-
ria, a cibersegurança é transversal. Todas as pessoas 
podem ser vítimas potenciais de fraude e todas as 
instituições e empresas podem ser visadas. Devemos 
ir em busca de alcançar o mesmo objetivo”, indica 
Carlos Landeros, Diretor do CSIRT e Chefe da Divisão 
de Redes de Segurança da Informação do Ministério 
do Interior, no âmbito do ciclo de tecnologia e webinar 
COVID-19, organizado pelo ACTI.

No entanto, embora o Chile esteja em uma posição 
muito boa e com importantes avanços na América 
Latina, ainda há um longo caminho a percorrer. Al-
guns dos pontos que exigem impulso são:

l Equalizar as possibilidades de acesso digital, ainda 
desigual entre as diferentes regiões, é uma delas. O 
relatório “Digital Readiness Chile”, estudo local de-
senvolvido por profissionais da Fundación País Digi-
tal, a pedido da Cisco, faz um diagnóstico que busca 
a certeza para orientar o desenvolvimento digital do 
país, e conclui que as regiões de Antofagasta, Me-
tropolitana e de Magallanes são os únicos na fase 
de amplificação. Em outras palavras, essas regiões 
alcançaram as pontuações mais altas nas seguintes 
dimensões: infraestrutura e adoção de tecnologia, 
capital humano, necessidades básicas, facilidade de 
comércio, investimento privado e governamental e 
clima empresarial.

Além disso, em termos gerais, o Chile foi avaliado 
em estágio de aceleração no estudo do Cisco Digital 
Readiness Index de 2019, o Índice de Preparação 
Digital que a Cisco desenvolveu para medir de forma 
abrangente o nível de prontidão digital de um país. 
O estudo foi baseado em 141 países e buscou for-
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Para encerrar.
Os processos industriais atuais exigem alta conec-
tividade entre seus componentes, sem abrir mão 
dos requisitos básicos de continuidade de negó-
cios e alta disponibilidade. Portanto, é necessário 
criar novos processos de manufatura inteligentes, 
capazes de uma maior adaptabilidade às necessi-
dades e processos de produção, bem como uma 
alocação de recursos mais eficiente. “As operações 
tradicionais e seu suporte em tecnologia da infor-
mação estão começando a cruzar as fronteiras entre 
o mundo real e o mundo virtual, nos chamados no-
vos sistemas ciberfísicos de produção”, acrescenta 
Valentín Soulages. “É extremamente importante que 

Infraestruturas críticas precisam aumentar seus 
níveis de segurança, integrando-a em seus 
processos de negócios: monitoramento, comu-
nicação oportuna, resposta eficiente a inciden-
tes e resiliência. Eles devem criar uma estraté-
gia de segurança inovadora baseada em uma 
boa gestão de risco que considere seus ativos 
mais críticos. Gosto de falar sobre a criação de 
um “Programa de Proteção de Infraestrutura 
Crítica”, que inclui o desenvolvimento de uma 
cultura de alfabetização em risco cibernético. 
Neste contexto, a troca de informação entre as 
diferentes infraestruturas será essencial para 
criar uma colaboração preventiva e resiliente”, 
afirma Soulages.

público e também para o setor que se denomina par-
te da infraestrutura crítica (transporte, energia, saúde, 
entre outros)”, concordam Pizarro e Soulages.

“Aprovar uma lei-quadro que defina quais áreas da 
economia são consideradas infraestruturas críti-
cas no Chile. Uma vez definidos estes setores, será 
fundamental que cada um deles tenha seu próprio 
CSIRT (Equipe de Resposta a Incidentes de Segu-
rança Informática)”, informa Carlos Landeros, Diretor 
do CSIRT e Chefe da Divisão de Redes de Segu-
rança da Informação do Ministério do Interior, por 
exemplo, nos setores de eletricidade, banco e até 
mineração, que são fundamentais para a economia 
chilena. Todas as Equipes de Resposta a Inciden-
tes de Segurança Informática poderiam trabalhar 
coordenadas sob uma estratégia que considera os 
seguintes pontos como medidas de proteção: moni-
toramento 24/7, ferramentas e estratégias de supor-
te, compartilhamento e publicação de informações, 
aplicação de padrões e planos de implementação, 
educação e tornar ciente.

as organizações entendam que a cibersegurança é 
vista como um elemento facilitador para que novas 
tecnologias se tornem operacionais, englobando não 
apenas os elementos tecnológicos já mencionados, 
mas também os processos da cadeia de valor”, afir-
ma Pizarro. No mesmo sentido, sempre que falamos 
em cibersegurança, estaremos evocando três con-
ceitos que, quando colocados em prática, nos per-
mitirão alcançar boas práticas: integração, suporte e 
colaboração. “Integrar as diferentes soluções como 
em uma orquestra reduz a probabilidade de risco. O 
suporte do provedor de soluções é essencial como 
guia, pois no modelo digital tudo muda constante-
mente. Por fim, e como elemento fundamental, so-
mos chamados a colaborar com todos os atores: 
disponibilizar as experiências ajuda a prevenir”, afirma 
Montenegro. “A plataforma de segurança cibernética 
do futuro será baseada nesses três pilares”, conclui 
Soulages

Imagen: Skeeze
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O Digital Readiness Chile, estudo desenvolvi-
do por profissionais da Fundación País Digital, 
a pedido da Cisco Estados Unidos, realiza um 
diagnóstico que busca a certeza para orientar o 
desenvolvimento digital naquele país.

O relatório se constitui em um insumo técnico, 
que visa medir a prontidão digital do Chile, pres-
tando atenção especial a cada uma das áreas 
que compõem o território nacional.

Neste artigo, apresentamos uma síntese de suas 
observações e as conclusões mais relevantes.

Nas últimas décadas, a inovação e o aumento do 
desenvolvimento tecnológico produziram mudanças 
substanciais nas diferentes esferas que constituem a 
sociedade. A transformação digital é um fator chave 
para o desenvolvimento dos países e dos cidadãos 
que a habitam. Nesse sentido, a chamada quarta re-
volução industrial posiciona-se como uma das mu-
danças mais profundas dos últimos tempos.

Para entender a prontidão digital no Chile, o estudo 
seguiu os critérios metodológicos de prontidão digital 
do país: pesquisa para determinar a prontidão digital 
do país e as principais intervenções (CISCO, 2018), 
que reconhece a existência de três estágios de 
prontidão digital: ativação (nível básico), aceleração 
(nível intermediário) e amplificação (nível superior). 
Por sua vez, o documento define sete áreas com as 
quais a preparação digital pode ser quantificada. Por 
isto, no caso do Chile, as dimensões e indicadores 
analisados se   configuraram da seguinte forma:

A partir daí, foi realizada a análise da participação 
dessas variáveis nas 16 regiões ou unidades polí-
tico-administrativas territoriais do Chile (Ñuble e a 
nova divisão do Biobío como anexos).

Resultados
O nível de preparação digital, nas regiões do Chile, 
foi definido de acordo com os resultados apresen-
tados em cada uma das 7 dimensões menciona-
das acima. Foi estabelecido um máximo teórico, 
um total de 25 pontos, o que representa que o 
território está totalmente preparado para a trans-
formação digital.

No caso do Chile, a maior pontuação foi obtida pela 
Região Metropolitana, com 15,52 pontos, e a menor, 
a Região La Araucanía, com apenas 6,17 pontos. O 
resultado ponderado para cada uma das regiões é 
detalhado a seguir, indicando a fase de preparação 
digital que cada resultado representa.

O relatório conclui que o Chile foi avaliado na eta-
pa de aceleração. No entanto, essa “aceleração” é 
fragmentada, concentrada e com crescimento desi-
gual. Para que o Chile melhore seus níveis de prepa-
ração digital, políticas públicas baseadas em evidên-
cias técnicas devem ser geradas a fim de incentivar 
a preparação digital de acordo com as condições 
contextuais de cada área do país.

As condições atuais permitem que o Chile este-
ja em uma posição vantajosa, com potencial para 
liderar a quarta Revolução Industrial, em prol de 
uma maior equidade social para todo o território 
nacional.

Além disso, em termos gerais, o Chile foi avaliado em 
estágio de aceleração no estudo Cisco Digital Readi-
ness Index de 2019, o Digital Readiness Index que a 
Cisco desenvolveu para medir de forma abrangente 
o nível de prontidão digital de um país. O estudo foi 
baseado em 141 países e procurou fornecer orien-
tação sobre como cada um deles pode melhorar 
sua prontidão geral para promover uma economia 
digital inclusiva. Aqui, o Chile obteve a 34ª posição 
no ranking mundial, ocupando a primeira posição na 
América Latina

Transformação digital

1. Infraestrutura tecnológica 
2. Adoção de tecnologia 
3. Capital humano 
4. Necessidades básicas 
5. Facilidade de comércio 
6. Investimentos privados e governamentais 
7. Clima empreendedor 

Chile
Estado: aceleração
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Digital Readiness Chile,
nível de prontidão digital por região

Especial Chile
Produção integral Bridge
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Comunidades
conectadas

B

Caro leitor, feche os olhos por um momento e vol-
te, em sua imaginação, à sua vida de alguns meses 
atrás, digamos seis. Independentemente de você 
viver em um ambiente rural ou urbano, certamente 
seu ambiente foi atravessado por algum novo tipo 
de tecnologia. Agora, por favor, abra seus olhos. O 
tempo parece ter passado rápido em termos de uso 
tecnológico, certo? Mesmo além do presente.

De acordo com projeções da ONU (2018), a popu-
lação residente em áreas urbanas chegará a 68% 
da população mundial, já que terá acrescentado 2,5 
bilhões de pessoas em todo o mundo em 2050.

Para me aprofundar no assunto da transformação 
digital e seu impacto nas comunidades conecta-
das ou cidades inteligentes, conversei com Pelayo 

por Juan Marino
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Covarrubias, Presidente do Conselho da Fundación 
País Digital e Diretor de Relações Institucionais da 
Universidad del Desarrollo de Chile.

A pandemia COVID-19 nos levou exponencialmente 
à adoção da tecnologia. Nas palavras de Covarru-
bias, “Este laboratório COVID_19 nos ensinou a usar 
e valorizar a tecnologia: desde a primeira infância 
até os adultos mais velhos assumimos a continuida-
de das nossas atividades digitalmente. A tecnologia 
teve relevância na administração desta pandemia e 
posteriormente na administração social e econômi-
ca. As telecomunicações desempenham, sem dúvi-
da, um papel fundamental e tem sido extremamente 
importante que tenhamos conseguido manter, atra-
vés delas, o teletrabalho, a assistência médica, a 
educação e, sobretudo, as relações com os nossos 
entes queridos, impossibilitados de um encontro fí-
sico próximo”.

Hoje, a transformação digital não fala apenas sobre 
negócios, mas também sobre a sociedade e como 
a administramos. Isto inclui as cidades, que foram 
impulsionadas a se atualizarem em relação à nova 
revolução industrial, onde os dados e as informa-
ções são centrais e um grande valor a ser protegido.

Vamos parar um pouco, e tendo os dados como 
centro, vamos repensar a cidade a partir deles, va-
mos planejar que seu uso seja baseado em um prin-
cípio fundamental e diferenciador.

Recentemente, País Digital e Cisco re-
alizaram um estudo que indica o estado 
de maturidade tecnológica nas diferen-
tes regiões do Chile. Quais são algumas 
das conclusões mais relevantes tiradas 
do estudo?

O estudo Digital Readiness Chile, 2019, nos trouxe 
uma grande informação para entender como esta-
mos no interior do Chile e como estamos em rela-
ção à América Latina. Provavelmente, se olharmos 
para a região, em geral, somos um continente de 
seguidores. Não temos sido líderes em relação ao 
desenvolvimento digital. Ao contrário, fomos buscar 
tecnologia em países desenvolvidos e a adotamos, 
não temos sido grandes desenvolvedores. Isto nos 
deixou, como latino-americanos, naturalmente, bem 
atrás na primeira, segunda e terceira revoluções in-
dustriais. Então, uma das coisas que empurramos do 
País Digital é que o mesmo não acontece no quarto. 
O estudo faz muito sentido porque nos ajuda a en-
tender o que devemos fazer no interior do Chile para 
chegar ao patamar superior ou ampliado. Também 
nos trouxe uma notícia muito interessante: entende-

mos que não se trata apenas de infraestrutura tec-
nológica, mas também de outras variáveis   incluídas 
na análise, como a adoção da tecnologia, ou seja, 
como cada um de nós adota a tecnologia e como a 
usamos corretamente.

No Chile, por exemplo, 95% das pessoas usam seus 
telefones celulares para acessar as redes sociais, 
quando seria muito bom se também utilizassem para 
fazer compras em e-commerces, acessar bancos 
eletrônicos ou serviços eletrônicos do governo. Ou 
seja, trata-se não apenas de uma lógica de consumo 
social, mas de uma lógica produtiva que nos permiti-
ria dar um salto qualitativo. O índice também investiga 
a análise do capital humano. Residir em uma cidade 
como Santiago não é a mesma coisa que morar na 
zona rural, o que influencia muito o capital humano, 
a adoção da tecnologia e seu uso. O índice tam-
bém analisa necesidades a presença de serviços de 
necessidades básicas, como água potável, energia, 
redes de esgoto, etc. Então eu me pergunto: e a in-
ternet? Neste tempo de pandemia, não deveria ser 
considerada uma necessidade básica? Uma pessoa 
conectada frente a outra sem acesso a conexão 
produz uma divisão digital infinita. Estes elementos 
que o estudo nos trouxe subsidiam a elaboração de 
políticas públicas que promovam a redução desta 
distância digital.

Saiba onde estamos e observe também 
que não estamos parados, que caminha-
mos em direção ao progresso. Tenho a 
sensação de que você está convencido 
de que uma correta adoção de tecnolo-
gias, uma boa consciência e trabalho sis-
têmico podem posicionar o Chile muito 
mais à frente.

Sem dúvida. Mas temos que dar urgência não só 
no Chile, mas também na América Latina. Trata-se 
de transformação cultural, não apenas de tecnolo-
gia. O senso de urgência é uma questão que vejo 
com preocupação. Acredito que, a medida em que 
temos uma forma de pensar diferente, construimos 
a possibilidade de pular algumas etapas e nos tor-
narmos países desenvolvidos. Temos de dar grande 
importância e impulsionar, com urgencia, a neces-
sidade desta cultura digital como forma de produzir 
transformação, em particular, em fóruns como este 
e, sobretudo, nos fóruns nacionais.

Podemos considerar a cidade conecta-
da como uma infraestrutura crítica? Que 
peculiaridades o Chile tem em relação à 
região?

Especial Chile
Produção integral Bridge
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A Espanha tem mobilidade e redes fixas a 100%. A 
matriz de conectividade é totalmente diferente da 
nossa. No caso chileno, estamos indo muito bem 
em termos de mobilidade, quase 100% dos chile-
nos possuem smartphones, conectividade e internet 
wireless, principalmente 4G. No entanto, essa res-
posta não é tudo de que o país precisa para dar o 
salto produtivo. Hoje 54% das residências possuem 
conectividade fixa, portanto, precisamos passar de 
54% para 100% como a Espanha ou o Japão fize-
ram. A esta situação deve-se acrescentar as carac-
terísticas geográficas do país, com suas diferentes 
regiões, e a densidade geográfica de cada área. A 
maioria das pessoas conectadas está na cidade, e 
aqui nos é apresentado um hiato entre o rural e o 
urbano, eternamente mal distribuído. Outro ponto 
relevante é que quanto maior o número de idosos, 
menor o uso da internet. Também temos problemas 
educacionais: vimos que com um nível de escola-
ridade mais baixo o uso da internet é menor, o que 
é preocupante porque aumenta o fosso. Ainda não 
citei a variável económica, porque acredito que edu-
cação, distribuição geográfica e idade são ainda mais 
importantes do que isto. Hoje o Chile é um país mui-
to competitivo, tem um dos custos de infraestrutura 
mais baratos do mundo em banda larga e banda mó-
vel. Portanto, mais do que a questão socioeconômi-
ca, as questões culturais e, sobretudo, as questões 
educacionais são importantes.
No que diz respeito à internet, 100% utilizam redes 
sociais, 30% utilizam para educação, apenas 26% 
realizam procedimentos digitais com o Estado e 25% 
realizam procedimentos digitais com bancos. Por-
tanto, estamos obrigando os idosos, os mais pobres 
e com menor escolaridade a fazerem as atividades 
presenciais, e isto está produzindo as lacunas de que 
estamos falando. Por esta razão, na lógica das infra-
estruturas críticas, impulsionamos fortemente a visão 
de conectar com capacidades de rede fixa de uma 
forma que permita às PME trabalhar, desenvolver 
adultos mais velhos e educar crianças.

Não é apenas uma questão de mais tec-
nologia, mas também de como a adota-
mos e usamos. Eu ouvi você falar sobre a 
importância da institucionalidade. Acredi-
to que neste sentido há um longo caminho 
a percorrer. É necessária mais intercone-
xão, especialmente para problemas críti-
cos de infraestrutura. A coordenação em 
nível nacional e internacional é importante 
e necessária. A intenção existe, mas há 
longo trabalho a ser feito pelos setores 
público e privado, conjuntamente.

Acredito em algo muito semelhante. Mai suma vez 
temos o senso de urgência. Devemos ser muito mais 
avançados do que somos. Não tenho dúvidas de 
que, no mundo da segurança cibernética, as insti-
tuições devem criar projetos para promover e não 
apenas para se defender. Devemos promover, des-
de o marco institucional, projetos que hoje não rea-
lizamos. Estávamos avançando, sim. Da País Digital, 
para dar um exemplo, vimos promovendo de 2015 a 
2020 um projeto denominado Procedimentos 100% 
Digitalizados. Bem, somos apenas 54%, portanto, 

não atingimos nossa meta. Naturalmente, não gosto 
disto, porque é ver o copo meio vazio. Se eu vejo 
meio cheio, destaco que avançamos no que não ha-
via, 54%, alguém poderia dizer, estamos indo bem 
e adotamos leis de processamento digital muito im-
portantes. Hoje, o Estado chileno é digital por default, 
o que acho muito interessante no mecanismo, mas 
temos que empurrar com muito mais força, porque a 
cultura dos países que lideram no assunto é digital. 
Portanto, eles avançam muito mais rápido. Já estão 
na Inteligência Artificial, estão na fronteira dos dados. 
Estamos em níveis de debates muito diferentes entre 
as nações, e esta é uma questão que me preocupa.

Eu me pergunto se em termos de educa-
ção estamos fazendo as coisas que preci-
sam ser feitas ou as coisas que podemos 
fazer. Pessoalmente, sinto que o mode-
lo educacional em geral é arcaico. Agora 
mesmo, com esta situação de pandemia, 
ficou claro que implantar um sistema de 
ensino remoto é como colocar um círcu-
lo dentro de um quadrado. Como você vê 
esta questão? Você acha que a pandemia 
vai nos levar a mudanças drásticas, por 
exemplo, na educação?

Eu acho que você tem que diferenciar certas ques-
tões. No campo educacional, durante a pandemia, 
todos nós tivemos adotar diversas plataformas por 
uma questão de sobrevivência, para continuar nos-
sas atividades. Plataformas de colaboração, como 
o Cisco Webex e otras, tiveram um crescimento 
exponencial de uso. Porém, aulas a distância não 
são a mesma coisa que aulas presenciais, portan-
to, a pedagogia ficou para trás. A pedagogia digital 
nos apresenta um desafio. Vimos que o nível de 
aprendizagem que nossos alunos têm a distân-
cia é inferior ao nível de aprendizagem presencial. 
Aqui devemos diferenciar por tipo de disciplinas, se 
pensarmos em disciplinas “duras”, como matemá-
tica, por exemplo, veremos que podem perfeita-
mente ser ensinadas a distância e certamente terão 
um certo nível de conformidade com os princípios 
básicos que estão por trás delas. Por outro lado, se 
olharmos para aquelas disciplinas que buscam en-
sinar o trabalho em equipe, fortalecer os recursos 
de comunicação, alcançar o pensamento crítico, 
que são habilidades mais suaves, o trabalho remoto 
torna-se muito complexo. O ser humano nasce e 
começa a aprender, a tecnologia fornece mais fer-
ramentas para que ele aprenda ainda mais e me-
lhor. Temos que aprender primeiro sobre pedagogia 
digital, ou seja, o que significa ensinar a distância e 
como fazê-lo, então naturalmente existem habilida-
des que são diferentes do mundo presencial para o 
mundo digital. Nunca tivemos um laboratório global 
como o trazido pela pandemia COVID-19, que está 
deixando grandes aprendizados. Um deles, certa-
mente, será determinar quais atividades devem ser 
cobertas remotamente e quais pessoalmente.

Iremos para um modelo híbrido.

Sem dúvida, totalmente mesclado. A forma de ensi-
no que vivemos até hoje será redefinida.
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Gostaria de saber se estão vendo que as 
instituições estão prestando atenção à 
questão da segurança cibernética, se es-
tão sendo tomadas medidas suficientes 
para proteger os Estados da região e suas 
infraestruturas críticas.

Como resultado do novo coronavírus, as empresas 
começaram a repensar seus negócios. Dez anos 
atrás, temos incentivado as empresas a reimagina-
rem suas operações em face da transformação di-
gital. Vejamos o e-commerce: nos Estados Unidos, 
a previsão era de chegar a 25% em 2025, porém, 
com a pandemia, cresceu para 40%. A motivação 
para o uso não veio da tecnologia ou da cultura, mas 
da urgência, pois não poderia ser feito de outra for-
ma. Minha impressão é que não houve qualquer pre-
ocupação com a questão da cibersegurança, nem 
pública nem privada até agora. O que aconteceu ao 
redor do mundo é que ele teve que sentir a ameaça 
para reagir. Hoje em dia, como vivemos sob ameaça, 
as empresas estão revisando a sua lógica de negó-
cios a partir de um mundo digital, estão reimaginan-
do suas organizações a partir do teletrabalho e seus 
modelos de negócios a partir do que estão vivendo. 
A partir daqui é que estão incluindo a cibersegurança 
como elemento, mas é necessário que a vejam de 
forma transversal. Ainda há muito trabalho a ser feito, 
porque a cultura precisa ser mudada em direção a 
uma civilização digital.

Para finalizar: qual é o seu desejo nos próximos 
anos?

Eu adoraria que na América Latina nos tornássemos 
mais apegados ao mundo da ciência. Que acredi-

tássemos em nossas capacidades, produzíssemos 
tecnologia e a transferíssemos para o mundo

Cidades inteligentes: otimizar
processa digitalmente para o

bem estar das pessoas.

Pelayo Covarrubias, Ciclos Digitais para 
a Sociedade, organizado pela Fundaci-
ón País Digital de Chile:

“Temos o desafio de realizar a transfor-
mação cultural de que precisamos para 
construir esta nova revolução digital. Te-
mos que levar este aprendizado para as 
cidades, para cada um dos marcos que a 
cidade nos permite: pessoas, empresas, 
governo”.

“Hoje não podemos apenas pensar em 
uma cidade de forma analógica, já temos 
que pensar digitalmente”.

“Hoje estamos todos caminhando na 
mesma direção para construir uma cida-
de melhor, vemos cada vez mais a parti-
cipação dos setores público e privado”.
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Entrevista com Antonio Godoy,
Chefe de Infraestrutura, TICA Management, 

Minera Candelaria

Imagem: Burghard Mohren

A indústria de mineração é, sem dúvida, um dos pilares econômicos do Chile. 
Para aprofundar a situação atual da mineração em termos de transformação 

digital e como este processo é realizado levando em consideração a segurança 
dos trabalhadores e a cibersegurança, conversei com Antonio Godoy, chefe de 
Infraestrutura, Gestão de TICA, da Minera Candelaria. Nosso encontro foi reali-
zado via Webex, plataforma de colaboração da Cisco. Mesmo à distância físi-
ca, senti o encontro com Antonio muito próximo e encorajador: próximo pelas 
experiências de trabalho compartilhadas, e encorajador pela projeção positiva 

para a qual a Minera Candelaria está caminhando.

por Daniel Peña
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Mineração
Especial Chile

Produção integral Bridge
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A mineração é um forte motor econômico para o 
Chile. Neste sentido, e em sua opinião, pode ser 
considerada uma infraestrutura crítica?

Para o Chile, a mineração é de grande importância 
e fundamental para o seu desenvolvimento. Como 
exemplo, tenho alguns números interessantes:
• O PIB de mineração representa 9% do PIB nacional, 
de acordo com o Conselho Chileno de Mineração.
• As exportações de mineração representam 51% 
das exportações totais do país.
• A mineração gera 227 mil empregos diretos, 578 
mil indiretos e representa 9,5% do total de empregos 
do país (2019, Conselho de Mineração com dados 
do INE e Cochilco), portanto, como já indiquei, o se-
tor é fundamental para a economia e para o desen-
volvimento do país.
Agora, o importante também é como nós, da tecno-
logia, conseguimos apoiar e empurrar o setor de mi-
neração, para que os índices atuais continuem a ser 
mantidos e possam até ser melhorados. Nas últimas 
décadas, novas tecnologias passaram a fazer parte 
de praticamente todos e cada um dos processos.

Quais são as principais necessidades da indústria 
de mineração hoje?

Desenvolver uma mineração segura e inovadora, 
com altos índices de produtividade e eficiência e, 
claro, com uma gestão de informações adequada, 
são aspectos fundamentais para as empresas serem 
competitivas e sustentáveis na indústria de minera-
ção atual. O dinamismo deste setor econômico nos 
desafia a disponibilizar mais rapidamente a informa-
ção para melhorar a eficiência e controlar melhor a 
produtividade e os riscos inerentes a este negócio.

Como você acha que a tecnologia digital pode 
contribuir para o desenvolvimento da indústria de 
mineração?

Hoje a digitalização é essencial para a indústria de 
mineração. Seu desenvolvimento não pode ser con-
cebido sem tecnologia. Atualmente, todos os pro-
cessos de mineração requerem automação, Inte-
ligência Artificial, Internet das Coisas, entre outros. 
Tudo com o objetivo de aumentar a eficiência, apoiar 
a tomada de decisões e permitir aos trabalhadores 
um trabalho mais seguro, minimizando riscos e ma-
ximizando o seu bem-estar.

Exatamente, a segurança das pessoas está sem-
pre em primeiro lugar, certo?

Sem dúvidas. É um dos principais valores empresa-
riais do nosso modelo de negócios, aliado ao respei-
to, integridade e excelência.

E hoje, mais do que antes, dependemos da tecno-
logia e vimos como graças a ela pudemos conti-
nuar operando.

Realmente tem sido fundamental, pois hoje existe mui-
ta tecnologia disponível no mercado e começamos a 
adotá-la para continuar operando e desenvolvendo 
nossos processos. Por exemplo, temos vários casos 
em que não podemos transferir pessoas entre cida-

des, muito menos entre países, e como o negócio exi-
ge continuidade, a tecnologia atual nos permite acom-
panhar as operações nos conectando com as equipes 
de supervisores e com os trabalhadores. A tecnologia 
tem sido fundamental nestes tempos.

É aí que a cibersegurança começa a desempe-
nhar um papel fundamental. Como você acha que 
a segurança e a cibersegurança podem ser faci-
litadores da transformação digital na indústria de 
mineração?

Acho que a palavra-chave aqui é confidencialidade. 
A confiabilidade que podemos dar aos sistemas e 
processos, certifique-se de que estão sempre pro-
tegidos e não deixam lacunas em aberto. Hoje, as 
redes OT (Operational Technology), com foco em to-
dos os processos de produção, precisam ser segu-
ras. Nesta área, não é possível conceder licença para 
não cumprir os elevados padrões de cibersegurança, 
caso contrário, o centro do nosso negócio pode ficar 
comprometido. Por isso, insisto, o desenvolvimento e 
a implementação da tecnologia devem andar de mãos 
dadas com a cibersegurança.

Quais são as necessidades da indústria de mine-
ração em termos de transformação digital segura?

Podemos dividir a demanda em três pontos funda-
mentais: Pessoas, que inclui segurança, bem-estar, 
treinamento e adaptação às mudanças; Produtivida-
de, custos e eficiência empresarial, ou seja, como 
contribuímos; e, por fim, como fazemos parte de 
todo o processo, como intervimos em cada uma 
das atividades que acontecem dentro ou no entorno 
desse negócio.

Levando em consideração que hoje as redes de TI 
e OT estão conectadas, quais você acha que são 
os ativos que a transformação digital neste setor 
deve proteger?

Acho que a informação se tornou um ativo funda-
mental. Os dados são essenciais para as decisões 
tomadas hoje e as que serão feitas no futuro. Outro 
ponto relevante diz respeito à viabilização das ope-
rações remotas, permitir que uma equipe opere de 
qualquer lugar. É fundamental olhar para o futuro, 
isso nos permite apostar ainda mais na maior segu-
rança para as pessoas.

Você considera alguma especificidade do setor e 
do contexto do país que determina prioridades ou 
necessidades diferentes de outras regiões ou do 
mundo?

Eu estimo que as necessidades dessa indústria são 
semelhantes em diferentes partes do mundo. Em 
geral, as empresas buscam atender às mesmas 
necessidades, algumas com maior grau de evolu-
ção do que outras, mas todas buscam o mesmo 
objetivo.

Já que a Candelaria faz parte da Lundin Mining, uma 
empresa multinacional, como você vê a mineração 
chilena em relação ao resto do mundo em termos 
de grau de progresso em segurança cibernética?
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Eu vejo isso muito parecido. Hoje temos a sorte de 
trabalhar com outras operações de grupo em dife-
rentes partes do mundo e nesta dinâmica percebe-
mos que estamos todos vendo os mesmos proble-
mas e enfrentando as mesmas condições. Estamos 
focados nos mesmos tópicos, trabalhando com se-
gurança cibernética praticamente no mesmo nível e 
desenvolvendo níveis de redes muito semelhantes.

E em relação ao marco legal, como você vê o apoio 
do governo em termos de políticas de cibersegu-
rança para o setor? 

Acho que é uma questão que está crescendo em 
nosso país, que avança mais a cada dia. Existem mais 
regulamentações e ainda mais tecnologia de rastrea-
mento. Acredito que no setor público temos um aliado.

Em relação a todos os sistemas de cibersegurança 
disponíveis, você percebe que existe uma lacuna 
a ser preenchida? Estamos perto ou longe de uma 
situação ideal?

Acho que não é uma questão exclusiva de ciber-
segurança. Hoje existem muitas tecnologias dispo-
níveis, algumas impossíveis de implementar devido 
aos custos associados, incompatibilidades, etc. As 
referências tecnológicas devem continuar buscan-
do meios de entrar na pauta desta indústria e avaliar 
como  podem ser reconhecidas como aliadas.

Nos planos de crescimento da Candelaria para 
uma operação remota ou autônoma, você vê que 
há um caminho a percorrer quando se trata de 
adotar a tecnologia de cibersegurança?

Sim, acho que temos um longo caminho a percorrer, 
existem grandes oportunidades para avançar e apro-
fundar em questões relevantes. É importante saber 
o que eles estão fazendo no mundo, continuar bus-

cando alternativas e aprender com a experiência de 
outras pessoas.

Ao planejar o crescimento e a interrupção, o que 
eles podem esperar de uma plataforma de segu-
rança cibernética?

Acima de tudo, que atendesse às suas necessida-
des, que lhes permitam permanecer competitivos no 
mercado atual. A ruptura digital fezcom que muitas 
empresas se diferenciassem de outras e tivessem 
sucesso. Portanto, a plataforma de cibersegurança 
deve seguir o mesmo caminho, permitir-nos fazer a 
diferença e continuar a crescer.

Você gostaria de acrescentar algo que não pergun-
tamos em relação à transformação digital segura?

Basta acrescentar que o objetivo da Minera Cande-
laria é ser uma mineradora de classe mundial, que 
busca constantemente tecnologias que permitam 
uma produção segura para as pessoas, protejam o 
meio ambiente, colaborem com as comunidades e 
mantenham a continuidade operacional. Temos um 
longo relacionamento com a Cisco e é importante 
continuar fortalecendo-o. Então, muito obrigado Da-
niel pelo convite para conversar

Muito obrigado novamente, Antonio.

Na indústria de mineração, pro-
tegemos pessoas e informações. 

Quando falamos em transfor-
mação digital segura, a pala-

vra-chave é confidencialidade, 
por isto o desenvolvimento e a 

implementação de tecnologia de-
vem andar de mãos dadas com a 

segurança cibernética

Imagem: Khusen Rustamov
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por Pablo Marrone
Gerente de Vendas de Colaboração, Latam, Cisco.
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A pandemia trará a crise. Uma frase que ressoa, 
certo? Eu me pergunto: o medo o imobiliza ou o de-
safio o energiza? Não há lugar para “negócios como 
de costume”. O mundo em geral, e a América Latina 
em particular, estão em um estado mais volátil, in-
certo, complexo e ambíguo do que nunca. O que 
decidimos nestes dias, e a experiência nas semanas 
seguintes, podem definir a nossa existência como 
organização, empresa ou governo. 

Por isto, nesta nota detalhamos alguns pontos que 
podem ajudar a enfrentar o futuro imediato e orientar 
a mudança.

O novo “cara a cara”. Trabalho, saúde, educação 
e entretenimento nunca mais serão os mesmos, di-
zem. O “remoto” é, até o momento, o novo “cara a 
cara” para qualquer atividade. Sem ir mais longe, os 
serviços WEBEX multiplicaram seu uso 10 vezes em 
número de reuniões e quase 40 vezes em número 
de participantes no período de fevereiro a maio de 
2020. Conexões remotas entre equipes substituem 
as reuniões presenciais, redefine o coworking, re-
desenham escritórios e adotam-se novas dinâmicas 
e formas de trabalhar. 

Novas diretrizes culturais. Os padrões consolidados 
do século XX rangem e afirmam ser substituídos. A 
tecnologia pode ajudar no processo de mudança, no 
entanto, hoje mais do que nunca será necessário 
que os gerentes de TI trabalhem ao lado dos líderes 
de negócios para uma sinergia verdadeiramente en-
riquecedora. Juntos, então, eles escolherão as so-

luções integradas de seus fornecedores / parceiros 
para atender à crescente demanda e ao desafio.

Não dá para ficar parado. Não há lugar para “con-
gelar”. Como disse Winston Churchill: “nunca des-
perdice uma boa crise.” É hora de agir e tomar as 
decisões organizacionais e tecnológicas que pro-
jetamos. Serrat já cantou: “aproveita ou deixa de 
lado, depende em parte de ti”.

A pandemia pós-pico. Como diz a letra de uma 
conhecida canção de Serrat, “Eu não faço nada 
além de pensar em você”, normalidade. Essa situa-
ção pós-pandêmica é freqüentemente vista como 
o cenário desejado em algumas salas de reuniões 
e na sociedade em geral. No entanto, o melhor ce-
nário possível hoje é o que poderíamos chamar de 
“pandemia pós-pico”, com muitos meses de queda 
lenta nas curvas de contágio e convivência com a 
doença. É um excelente momento para parar de 
ansiar pela “normalidade”.
Nossas equipes de trabalho se desenvolverão por 
muito tempo em um cenário de sites dispersos. 
Nossos clientes continuam precisando de nós do 
outro lado da “rede”. Nossos gerentes ainda que-
rem saber o que está acontecendo e o que faze-
mos, e estão procurando as ferramentas para ge-
renciar e inspirar.
Para quem não faz nada além de pensar no “velho 
normal”, é um bom momento para tirar a venda e 
acelerar. As ferramentas necessárias estão disponí-
veis e demonstraram ter a escalabilidade, resiliência 
e segurança exigidas pelo “novo normal”.

Hoje pode
ser um grande dia 
e amanhã também
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Cultura e tecnologia são essenciais nas
organizações para o pós-nivelamento

da curva
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Ambientes de trabalho híbridos. Entre os pensa-
mentos nostálgicos, sobressaem a ideia de voltar ao 
escritório. Mas o que antes era a exceção agora é o 
natural. A tecnologia que adotamos aleatoriamente 
para trabalhar em casa é o novo padrão. E uma das 
vantagens que a sua implementação trouxe é evi-
dente: a ideia do escritório como único centro indis-
pensável deu lugar ao fato de o trabalho poder ser 
perfeitamente realizado com equipes talentosas de 
qualquer lugar. Os gerentes de RH agora têm uma 
paleta de opções geográficas como nunca antes. O 
melhor talento está a um clique de distância. A dis-
tância física pode ser capitalizada como uma opor-
tunidade em vez de um obstáculo.

Olhando para as próximas semanas, duas verdades 
inapeláveis também emergem. Primeiro, existem 
“grupos de risco” (por idade ou condições de saúde 
pré-existentes) que não podem voltar ao escritório, 
talvez nem mesmo saiam até que a pandemia dimi-
nua ou uma vacina esteja disponível. Em segundo 
lugar, é altamente provável que ocorram surtos de 
contágio ou que apareçam outros “cisnes negros” 
como o COVID-19. Por esse motivo, a flexibilidade 

de localização dos funcionários é fundamental para 
a continuidade operacional.

Em suma, a transição para ambientes de trabalho 
híbridos já começou. Organizações, governos e em-
presas já começaram a mudar em relação à dispo-
nibilidade e disposição geográfica.

Abençoado. Estamos subindo a colina em direção 
ao novo normal. Pode ser pensado como um novo 
amanhecer para organizações, empresas e gover-
nos. Cabe a cada um de nós congelar de medo 
do que está por vir ou reconhecer a multiplicidade 
de possibilidades diante de nós, que não só nos 
permitirá passar pelo presente, mas também ser 
resilientes no futuro. Temos a sorte de poder de-
cidir: “aproveitar ou deixar de lado depende, em 
parte, de ti”

Aconselhamento pessoal, aqui
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As duas perguntas mais recorrentes que escuto 
enquanto estou trabalhando em eventos da Cis-
co pelo mundo são: O que é a Talos e o que este 
nome significa?

A Talos é um dos maiores e mais confiáveis times 
de pesquisa e desenvolvimento em segurança do 
mundo. Esta equipe da Cisco é responsável por im-
plementar proteções, criar novos mecanismos de 
detecção, encontrar novas vulnerabilidades, prover 
informações de inteligência para a comunidade, 
além de ajudar nossos clientes e parceiros com 
seus incidentes de segurança.

Considerando que é fundamental se antecipar a 
possíveis ataques, as pesquisas de vulnerabilida-
des e a análise de novas ameaças são atividades 
primordiais para manter a internet mais segura. 
Hoje, a Talos encontra em média uma nova vulne-
rabilidade por dia e implementa a proteção contra 
estas ameaças de forma antecipada ao lançamento 
de suas correções.

A Talos existe há 7 anos e surgiu a partir de uma 
equipe de pesquisa em segurança chamada VRT, 
criada pela empresa Sourcefire e absorvida pela 
Cisco após sua aquisição em 2013. Na época, a 
Cisco delegou a este time a incumbência de criar 
uma nova unidade que unificasse todos as demais 
áreas de pesquisa em segurança da empresa es-
palhadas pelo mundo.

Na mitologia grega, Talos foi um gigante autômato 
forjado em bronze criado por Hephaestus, deus do 
fogo e da tecnologia, para proteger a ilha de Cre-
ta contra piratas e invasores. Assim como a lenda, 
esta é a nossa missão. Proteger a internet de forma 
incansável contra novas ameaças. Para tal, a Talos 
conta com mais de 350 especialistas entre pesqui-
sadores, engenheiros, linguistas, desenvolvedores 
e outros operadores. Com isso, garantimos uma 
internet mais segura para nossos clientes e para 
toda a comunidade

Talos

por Emanuel Melo Galvao de Almeida
Cisco Advanced Threat Solutions, Brazil

Proteção
com a benção 

dos deuses

Inteligência de ameaças
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Por que segurança cibernética? Você pode 
responder de qualquer ponto de vista.

Hoje a questão da segurança de dados está muito 
presente. As pessoas perguntam por que é segu-
rança de dados e não cibersegurança. Para mim, 
cibersegurança é quando agregamos inteligência, 
a capacidade de trabalhar com um escopo muito 
maior do que nossa organização. Quando eu co-
meço a olhar o que está acontecendo ao redor do 
mundo ou o que está acontecendo em uma or-
ganização nos Estados Unidos ou na China, onde 
quer que seja, e como isto se torna conhecimen-
to para mim, é cibersegurança. É ter um conheci-
mento muito maior sobre o que está acontecendo.

Que qualidades um CISO (Chief Infor-
mation Security Officer) deve ter para se 
destacar hoje?

Para ser um bom CISO, você deve ter habilidades 
de previsão, intuir o que vai acontecer no futuro. 
Precisamente, como gerentes ou provedores de 
segurança cibernética, o que fazemos é proteger 
de estranhos. Não sabemos o que vai acontecer 
amanhã, não sabemos quem vai afetar. E o am-
biente em que estamos hoje muda muito. Não só 
o ambiente externo, mas também o nosso. E a 
pandemia COVID-19 é um exemplo disso. Então, 
por que segurança cibernética? Por que ter uma 
maior capacidade de ouvir o exterior, ouvir o ou-
tro, ouvir o que aconteceu com alguma experiên-
cia? Porque é quase impossível controlar mudan-
ças, controlar mudanças no ambiente, pessoal, 
de condições. A cibersegurança, e no momento 
em que vivemos, pode ajudar a ser resiliente. Ci-
bersegurança é resiliência, é ser flexível, é poder 
tomar decisões, mas com muita inteligência, com 
muito conhecimento.

Onde está o inferno de um CISO?

O inferno seria ficar sozinho, olhando o problema, 
olhando a situação em que você está agora e não sa-
ber para onde ir, o que fazer, a quem procurar apoio.

E o céu?

Acredito que nunca haverá um paraíso para um 
CISO, mas que sempre haverá entre o inferno e a 
vida. O mais próximo que você pode chegar é ter 
o mínimo de conhecimento, o mínimo de processo 
para tomar boas decisões, mesmo que sejam de-
cisões com vários pontos obscuros. O CISO sem-
pre vai ter muitos desafios, muita pressão, porque 
as coisas mudam e ele se responsabiliza por algo 
novo. Durante a pandemia, nossa vulnerabilidade 
se expandiu. Antes, estávamos em um ambiente 
controlado, fechado e protegido, o potencial para 
uma nova ameaça era estrito. Agora, o potencial de 
ameaça é muito maior. Nossos filhos estão conec-
tados o tempo todo, nós também. Estamos fazendo 
o que sempre pedimos para não fazer, por exem-
plo, não deixar a família o tempo todo com o iPad, 
não deixar as pessoas o tempo todo olhando para o 
computador. Em termos práticos, a intenção agora a 
partir dessa resiliência do CISO e dessa conjuntura 
é como tornarmos isso possível de uma forma mais 
amigável, mais transparente para o usuário, mas 
mantendo o nível de segurança adequado para uma 
corporação. É realmente muito difícil para um CISO 
chegar ao que poderia ser o paraíso.

O que é essencial para montar uma estra-
tégia de segurança cibernética robusta?

Muitas pessoas me perguntam se a segurança 
cibernética é possível, porque é uma luta contra 
o desconhecido. É um cenário de muitas mudan-

Quem é quem

Um ping-pong 
de perguntas e 
respostas com 
Ghassan Dreibi Diretor de Operações de 

Cibersegurança, América 
Latina, Cisco.
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ças, flexibilidade e inovação, mas é possível sim 
travarmos esta batalha com o desconhecido. De-
vemos ter algo básico, um processo mais estrutu-
rado, saber quem faz o quê, quem fala com quem, 
neste momento, neste cenário, quem é o respon-
sável, quem são os parceiros de negócio que nos 
apoiam. Em 2020, acho difícil acreditar que as 
pessoas estão sendo ameaçadas e ainda não sa-
bem a quem recorrer. Por exemplo, se seu cartão 
de crédito foi clonado, quem o ajuda? Somente 
quando o incidente acontece é que a informação 
é buscada. O CISO deve montar um processo de 
cibersegurança que envolva as pessoas e o pro-
cesso corporativo e com tudo que se traduza em 

um bom investimento tecnológico. Quando nós da 
Cisco conversamos com executivos, tentamos lu-
crar um pouco com o investimento em tecnologia, 
mesmo que o mundo hoje se torne simplesmente 
tecnologia. É preciso um processo de pessoas, 
formação, colaboração entre executivos e traba-
lhadores de uma mesma empresa, e uma linha de 
diálogo clara, e aí, sim, a adoção de tecnologia 
será bem feita. Por que esse tipo de processo é 
importante? Porque o que falamos hoje é o futuro, 
uma plataforma, uma arquitetura de cibersegu-
rança que é a tradução desse processo, desse 
framework que inclui sistemas, aplicativos e pes-
soas.

Lado B Ghassan em um 
design especial

do Bridge.

Ghassan DreibiCybersecurity Operations Director, Latin America, Cisco
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E como isso é feito em termos práticos?

Você tem conhecer bem os usuários, os aplicati-
vos, quase tudo. Depois de reunir toda esta massa 
de dados, temos que saber como processá-la e 
este é o grande desafio da estratégia de ciber-
segurança: como olhar tanta informação, tantos 
dados. Este é outro inferno para o CISO. É mui-
ta informação, a cada dia, a cada segundo, e é 
preciso saber o que é importante e o que não é. 
Em geral existe a grande falha por onde o ha-
cker entra. Hoje é muito raro as pessoas ficarem 
desprotegidas, mas também não estão totalmente 
protegidas. Mesmo colocando mais ferramentas 
de proteção não significa que elas estejam mais 
protegidas. Um exemplo prático: talvez eu seja 
tão agressivo com soluções e produtos de segu-
rança cibernética que me torne incapaz de lidar 
com eles, e uma ameaça, um hacker, entra lá. 
Falha de visibilidade, tenho sensor, mas ninguém 
olhou, não estavam alertas.

O que uma organização precisa aprender 
com um hacker?

O hacker mudou, é uma organização criminosa, 
eles estão bem organizados, muito focados, eles 
colaboram muito bem uns com os outros. Diferen-
te de nós, que muitas vezes não fala com o ca-
marada do lado, com o governo ou com a polícia. 
Estamos isolados contra todas estas organizações, 
contra nós mesmos. O hacker é uma organização 
com o objetivo do lucro, não pode perder tempo, 
não é romântico. Seu grande desafio é a entrega 
da ameaça, é a única coisa que ele discute. E é a 
única coisa que o CISO não discute, que é a forma 
como recebe a ameaça. Em 2020, a melhor forma 
de transmitir ameaças é por e-mail, devido à fragi-
lidade do ser humano, para torná-los interessados   
em algo e clicar, assim tão simples. Talvez com um 
grande investimento na confiança, na educação, 
na transparência, este grande potencial de ameaça 
pudesse ser consertado, mas temos olhado para 
o outro lado. E isto me remete a outro conceito. 
Se resolvermos a questão da entrega de ameaças 
por e-mail, por phishing, a organização criminosa 
encontrará outra forma de entregá-la. Portanto, a 
vida de um CISO não é simplesmente responder a 
um ponto, mas responder e continuar olhando para 
o próximo, e sempre estar nesta posição. Não é 
mais responsabilidade do CISO, é responsabilida-
de corporativa de toda a organização. E nem todas 
as empresas estão preparadas para isso.

Qual é o primeiro passo para um futuro 
melhor em segurança cibernética?

Na minha opinião, você precisa gerar confiança. 
É necessário esclarecer por que e quem é. E isto 
em segurança é muito antigo, porque o primei-
ro princípio é ter um certificado digital que valide 
a confiança. É o que falamos de confiança zero. 
Existe uma frase em inglês: The zero trust to be 
trust. Não confio em nada para ter confiança, é 
um pouco do novo mundo. A educação é a chave 
para saber em que e em quem confiar.

Por que você acha que algumas organi-
zações não investem o suficiente em se-
gurança cibernética?

Quando afirmamos que os hackers são mais so-
fisticados, mais estratégicos e que somos mais 
lentos, não estamos dizendo que há menos in-
vestimento em segurança cibernética, sempre há 
muito. O principal é investir em segurança ciberné-
tica. Na minha opinião, o investimento está sendo 
feito de forma errada. No mundo em que vivemos, 
o COVID-19 é um bom exemplo, metaforicamente 
falando: espalha-se lateralmente, não se vê, muita 
gente tem o vírus e não sabe, quando chega a sis-
temas críticos é muito grave, e também muda, não 
há maneira de proteger a menos que o “paciente 
zero” seja conhecido. É assim também na seguran-
ça cibernética. A ameaça chega silenciosamente e 
muitas vezes não há informações. O exemplo mais 
conhecido é o WannaCry, um malware que crip-
tografou máquinas e causou impacto em todo o 
mundo. Imagine entrar nas máquinas, perguntar 
se elas estão vivas e, em seguida, criptografá-
-las. Ninguém viu quando ele entrou. A amea-
ça só se tornou conhecida quando começou a 
mostrar que existia. Se não aparecesse, ninguém 
saberia que estava lá. E deu a volta ao mundo 
em horas. As empresas têm que se proteger de 
uma maneira melhor, remover os dados e limpar 
a nuvem, estas decisões são o que a organização 
deve fazer em matéria de investimento. Comprar 
um produto e pensar que é seguro é uma forma 
de defesa que não existe mais. Como metáfora, 
acredito que a pandemia que vivemos na segu-
rança cibernética é igual à pandemia COVID-19. 
Na minha opinião, eles estão lidando muito mal 
com a questão, devemos proteger quem preci-
sa ser protegido e não isolar todas as pessoas 
e esperar. Na cibersegurança é o mesmo, você 
tem que proteger o servidor ou os processos que 
precisam ser protegidos e aceitar que um gru-
po de pessoas ou máquinas será impactado, mas 
não impactará o negócio. É assim que deveria ser 
na segurança cibernética e não é.

As leis garantem a segurança de alguma 
forma?

Ninguém sabe muito sobre ameaças, as empre-
sas não são as mesmas. Cada um deve saber o 
que proteger. E se não for conhecido, a primeira 
coisa é reconhecer e analisar a questão. As leis 
garantem segurança? Quando me perguntam isto, 
digo que estar em ordem, estar em conformidade 
com a lei, não garante a segurança cibernética, 
mas se você estiver bem focado na plataforma de 
segurança cibernética, vai estar em ordem natu-
ralmente.

Como se preparar para o futuro?

Parece-me que as discussões ou análises rela-
cionadas ao problema e à situação que vivemos 
e quem dita as regras são muito boas. Eu acres-
centaria que a primeira pergunta desta nota deve 
ser o começo, você tem que se perguntar o que 
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Lado A
Nome: Ghassan Dreibi Junior.
Profissão: Ciências da Computação.
Nacionalidade: Brasileiro.
Cargo: Diretor de Cibersegurança para
a América Latina.
Empresa: Cisco.

é cibersegurança para a empresa? Quem é o res-
ponsável por ela? Que lugar esta responsabilidade 
ocupa dentro do conselho corporativo ou proces-
so prioritário? Isso tem que estar na mesa agora. 
Nestes momentos de pandemia, estamos conver-
sando por videoconferências sobre as soluções 

do novo normal, e a verdade é que não acredito 
nisso, acredito que o normal vai chegar e estamos 
nos preparando para algo que temos agora e que 
não é o futuro . Porque o futuro é outra coisa. Este 
é o grande trabalho do CISO e das empresas, pre-
parar-se para o que está por vir

Ghassan
Dreibi Bio

Ghassan em Interlagos, São Paulo, 2016. Foto de cortesia G. Dreibi.

Lado B
Gosto de: aproveitar muito tempo com a família, 

principalmente em viagens não programadas e 
definidas de última hora, onde a gente não 

tem muito controle do que vai acontecer.
Outros títulos: Dive Master com mais de 
2.000 mergulhos registrados, piloto de 
Superbike, Licenciado para vela e vela 
a motor.
No meu tempo livre: adoro velocida-
de, adoro carros, motos, barcos e tudo 
o que tenha a ver com motor. Duran-
te muitos anos fui piloto de Superbike 
e adoro o desafio de melhorar o meu 
desempenho em tudo o que faço.

Teria sido: maestro ou professor, adoro 
ensinar e estar com pessoas que buscam 

crescer.
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Elas desinformam, enganam, manipulam, dis-
traem, prejudicam reputações, sempre têm uma 
intenção expressa. Elas tendem a se intrometer 
com sucesso em questões políticas, às vezes 
apenas assumindo a forma de uma piada de mau 
gosto. Em tempos de pandemia, com indivíduos 
hiperconectados, as notícias falsas estão mais vi-
vas do que nunca. De qualquer forma, não são 
um fenômeno novo. Com outro nome, as mentiras 
estiveram presentes na história da humanidade. 
A manipulação da informação, juntamente com a 
traição e o ciúme, deram impulso à história de uma 
das obras-primas de Shakespeare, “Othello”; es-
creveu a lenda do “Diario de Yrigoyen”, para mui-
tos historiadores uma falsidade inventada pelos 
conspiradores golpistas que derrotaram o presi-
dente da Argentina em 1930; eram funcionais às 
técnicas de comunicação de massa dos governos 

totalitários do século XX; e cumpriram papel rele-
vante na eleição presidencial que coroou Donald 
Trump como o presidente dos Estados Unidos, 
para citar alguns exemplos.

Neste relatório, o Bacharel em Ciências da Co-
municação Julio Alonso, chefe dos Trabalhos 
Práticos da Cátedra de Dados da Universidade 
de Buenos Aires (UBA), oferece sua perspecti-
va para desvendar a questão das notícias falsas, 
que causam este perigoso círculo de desinforma-
ção, e que hoje são replicadas milhares de vezes 
em questão de segundos. Ele explica que, desde 
2017, trabalha coordenando um grupo de alunos 
da UBA que estuda a proliferação da desinfor-
mação, notícias falsas e pós-verdade - distorção 
deliberada da realidade, que manipula crenças e 
emoções para influenciar a opinião pública -, com 

O mundo 
complexo das 
notícias
falsas

Entrevista com o Bacharel em Ciências da Comunicação Julio Alonso,
professor universitário e consultor em Tecnologias Educacionais.
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base no comportamento das plataformas sociais. 
O trabalho, que foi apresentado no ano passado, 
no XVII Encontro Latino-Americano de Faculda-
des de Comunicação Social, realizado em Sucre 
(Bolívia), afirma que, em última análise, a reali-
dade apresentada em uma determinada agenda, 
seja ela política, midiática, pública ou pessoal, 
funciona como base para estudar as relações de 
poder no nível do discurso. Ele acrescenta que 
para combater a desinformação é preciso mais 
do que uma ferramenta valiosa, como a checa-
gem de fatos, ou seja, a verificação de dados. O 
relatório indica que “enquanto continuar a pre-
valecer o modelo de pagamento por clique pu-
blicidade digital em que o anunciante paga cada 
vez que o internauta clica no seu anúncio, a dis-
cussão sobre a verdade continuará subordinada 
ao interesse comercial”, e aponta também que a 

compreensão do contexto de cada caso cria as 
condições necessárias para uma análise que não 
caia na tentadora dicotomia realidade / falsidade, 
mas que mostre a complexidade intrínseca do fe-
nômeno da pós-verdade.

Julio Alonso explica a diferença entre redes so-
ciais e plataformas digitais. A rede social é uma 
“comunicação ponto a ponto”, a união de várias 
pessoas que se conectam para compartilhar in-
formações. Mas o que são Facebook, Instagram, 
Twitter, YouTube? “São plataformas digitais, em-
presas de tecnologia que buscam a comunicação 
entre os usuários, e que acabam sendo empresas 
multimilionárias e multiplataforma”. Só o Face-
book tem um universo de 2 bilhões de usuários, 
que dão mais de 800 milhões de “curtidas” a al-
gum conteúdo todos os dias. O cenário se torna 
mais complexo quando outros fatores entram em 
cena. Um deles é o novo consumidor que não só 
consome, mas também produz, o “prosumer”: “O 
usuário é capaz de gerar a sua própria instância 
de comunicação e de produzir movimento”. Adi-
cione outro condimento: “Os troll centers pare-
cem ter sido ideia de algum político, e a verdade 
é que o mundo está cheio de fazendas de trolls 
que definem tendências. São ferramentas para 
manter e gerar conversas. Então a desinformação 
tem a ver com o que acontece quando se gera 
uma narrativa nessas plataformas digitais”. Ele re-
comenda a avaliação de diversos espaços, como 
o site “Chequeado”, especializado em desmasca-
rar notícias falsas, e destaca: “O Twitter deu um 
passo importante. Agora, antes de dar um retuíte, 
pergunte se a informação foi lida, incentivando a 
pessoa a ler até o fim. Muitas vezes o título é visto 
e retuitado”.

Mas, além de verificar os dados, você precisa en-
tender o contexto das plataformas. Para definir o 
problema, também introduz o conceito de “câ-
mara de eco”, ou seja, a comunidade composta 
por indivíduos que compartilham uma ideologia e 
que são impactados pela “bolha do filtro”, um al-
goritmo que segmenta e hierarquiza as informa-
ções que cada um vê-se em sintonia com filtros e 
gostos. “O algoritmo organiza e coloca o fator de 
relevância para o que vejo. Eu dou informações 
para ele e ele me devolve, ele não me deixa ver 
mais nada”.

Também se refere à forma como se configuram 
os formatos de compreensão do que se vê nes-
tas plataformas: “No Google, revisamos as ima-
gens associadas ao ato de ‘chorar’, e a maioria 
era de mulheres, isto é um preconceito, não esta-
mos falando de desinformação, mas os formatos 
para entender o que se vê nestas plataformas são 
moldados”.

Pode-se dizer que a sofisticação deste meio cos-
tuma estar a serviço de novas formas de manipu-
lação e desinformação. O que não perde validade, 
com certeza, é o conceito de Marshall McLuhan, 
o visionário da aldeia global, que dizia que o meio 
é a mensagem, ou seja, o que organiza a forma 
de pensar

Imagem: Gerardo A. Romero.
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Há um meme que circulou ativamente durante os 
meses da pandemia e que serve a Yair para ilustrar 
a rápida digitalização dos últimos meses: é o que 
pergunta quem fez com que a adoção de tecnolo-
gia se acelerasse em sua empresa?
Opção A: CIO
Opção B: a própria tecnologia
Opção C: COVID-19

A resposta óbvia é C, COVID-19.
“Isso não apenas fez os primeiros usuários amadu-
recerem mais rápido, mas nos levou a fazer algo di-
ferente com a tecnologia para comunicação”, diz ele.

A sensação existencialista de terem sido lançadas 
na vida digital posiciona empresas como a Cisco 
em um lugar fundamental, uma vez que o escopo 
de sua atuação engloba os diferentes vetores que 
facilitam a colaboração segura. “A Cisco incentiva a 
colaboração de forma segura, torna possível traba-
lhar remotamente com segurança. Os serviços VPN 
(Virtual Private Network, por sua sigla em Inglês) 
tiveram um crescimento exponencial, em torno de 
170%. Porém, não se trata apenas de se conectar 
remotamente e de forma segura, mas também de 

garantir o contexto dessas informações, por exem-
plo, a navegação”, conta Yair.
O México, como outras partes do mundo, vê que 
possivelmente muitos edifícios ocupados por es-
critórios ficarão em desuso nos próximos meses, 
uma vez que a virtualização do trabalho se mostrou 
eficaz para a gestão empresarial. “Acho que a pala-
vra-chave é consciência. Estão se conscientizando 
disto e vendo que a segurança cibernética é um 
pilar para que torna esta mudança possível”, afirma.

Quem toma as decisões quando se trata de incor-
porar tecnologia de segurança cibernética ou ado-
tar comportamentos que a promovam? 

Por um lado, vimos que a decisão tende a ser mais 
sobre negócios e menos sobre tecnologia. E isto é 
fantástico porque, se a empresa está ciente de que 
a segurança cibernética é algo que está associado 
a todos os processos, então estamos avançando. O 
negócio é o que possibilita estas novas conversas 
sobre quais processos queremos adotar, que tipo 
de tecnologias queremos ter com base nos inves-
timentos que fizemos e, acima de tudo, que tipo de 
políticas os usuários finais devem seguir. Quando 
estas conversas acontecem, significa que alguém 
está cuidando dos negócios, e não apenas olhan-
do para a tecnologia. É um processo gradual, nem 
todas as organizações o levam adiante, mas está 
acontecendo cada vez mais.
Por outro lado, estas decisões são tomadas por 
todos nós, fazendo o que fazemos todos os dias: 
cuidar de onde clicamos.

Imagino que, com esta mudança repentina, as or-
ganizações estejam à procura de especialistas em 
segurança cibernética. Existe talento disponível?

Para nós é um alerta vermelho porque em todo o 
mundo e especialmente nesta região há uma falta 
de talentos desenvolvidos em segurança ciberné-
tica, e isto é uma falha grave que temos que fazer 
tanto na indústria, na academia e nos governos. 
Felizmente, vemos cada vez mais programas de 
segurança cibernética sendo promovidos por es-
tes setores. No México, estamos realizando duas 
iniciativas: os conselhos com a OEA, onde temos 
os três atores, indústria, privado / público e aca-
demia, que procuram realizar a democratização da 

Democratizar a Cibersegurança
Entrevista com Yair Lelis,
Gerente Regional de Vendas
de CyberSecurity, Cisco México.

Para entender como o México está em 
relação aos demais países da região 
em termos de adoção da tecnologia de 
segurança cibernética e quais serão os 
próximos passos, conversamos com 
Yair Lelis, gerente regional de vendas 
de segurança cibernética da Cisco 
para a América Latina.
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segurança cibernética. Além disso, fazemos rastre-
amento de educação para que qualquer cliente ou 
pessoa possa acessar este treinamento gratuita-
mente e que nos leva a aumentar a conscientiza-
ção sobre segurança cibernética, seja com a Cisco 
Network Academy ou com qualquer outro parceiro 
educacional.

Por que é importante ter uma estratégia de segu-
rança cibernética e uma plataforma integrada?

Porque a estratégia define os objetivos e o caminho 
a seguir, indica os processos e permite que todos 
os atores envolvidos estejam online. A estratégia é 
o farol. No que diz respeito a uma plataforma inte-
grada, oferece a visibilidade necessária para uma 
gestão ideal, como é o caso do Secure X.
Os clientes Cisco na região nos pedem ajuda para 
ter visibilidade de todo o trânsito (trabalho, sites de 
compras, etc.), pois com este apoio podem se de-
fender melhor caso um funcionário clique em algum 
lugar que complique em termos de cibersegurança.

O que você acha da seguinte frase: “a cibersegu-
rança deve ser um fluxo contínuo, é mais um pro-
cesso que envolve soluções e pessoas do que uma 
série de produtos”?

Que bom ponto! Vamos começar por aqui: a inter-
net nasceu de forma segura, pois para acessar era 
necessário ter um certo nível de autorização. De-
pois foi divulgado, buscou-se democratizar, tornar 
acessível a todos. Agora é o momento de democra-
tizar a cibersegurança porque, com este acúmulo 
de conexões na internet, passamos a espalhar, por 
todos os lados, ferramentas de  segurança que não 
se integram e aí está a falha. Portanto, sim, é um 
processo de democratização e também um desejo. 
É claro que a tecnologia tem um papel fundamental 
neste processo, mas também as pessoas, que são 
as que clicam naquele link promissor e falso.

Imagino que deve ser difícil mudar o paradigma do 
modelo de trabalho em empresas ou organizações 
que não têm o teletrabalho no seu DNA. Penso nos 
mercados de educação e saúde, por exemplo.

A demanda por conectividade remota tem sido 
bárbara neste momento para esses dois mercados 
cruciais e é um desafio para o ano que está por vir. 
A cibersegurança visa garantir que o negócio e a 
operação continuem, não visa vender mais aulas 
ou ter mais pacientes, incorporá-la é um caminho 
constante que vai amadurecendo. Os mercados de 
saúde e educação precisarão se concentrar em 
garantir que a experiência do usuário final seja afe-
tada o menos possível no caso de um problema.

Vimos que em geral o mercado cresceu em ter-
mos de ataques. Todos nós recebemos mensa-
gens como “você deseja ver as estatísticas COVID 
mais recentes? Clique aqui.” O crime cibernético 
se especializou e tira proveito de todos os novos 
desenvolvimentos. Por isto, de nossa parte, de-
vemos garantir que a colaboração aconteça com 
segurança e tenha atrás de si uma estratégia de 
recuperação contra qualquer tipo de incidente, é o 
que chamamos de Resposta a Incidentes, ou seja, 
a resposta ao incidente é rápida, facilita recupera-
ção e evita a interrupção do serviço.

Há algo que você queira acrescentar que eu não 
perguntei?

Quão importante deve ser a segurança cibernética 
no futuro. Devemos melhorar nossa higiene ciber-
nética dia a dia e também ter melhor tecnologia. 
Comece a ser nós os motores da mudança em 
direção a uma nova cultura de segurança ciberné-
tica. Além disso, precisamos estar muito atentos 
ao uso de nossos dados e informações. No Méxi-
co, algo muito importante está acontecendo, que 
é o roubo de identidade, que está crescendo a um 
ritmo espetacular. Esta forma de exposição a que 
estamos nos acostumando, de mostrar em cada 
foto que tiramos e publicamos onde estamos, o 
que gostamos, nossas preferências, amplifica as 
informações que os cibercriminosos podem aces-
sar e torna o TAM (Total Addressable Market) é 
incrivelmente maior para eles. Sabendo o que e 
quanto publicamos e guardando essas publica-
ções, cuidamos de nós mesmos e também de 
nossas famílias. Neste sentido, é importante nos 
perguntarmos: onde estão nossas informações? 
Quantas informações temos na nuvem? Quantas 
informações são vulneráveis?

Em seu conhecimento, que medidas devem ser 
tomadas no México em particular e na região em 
geral para se conseguir uma maior conscientização 
em termos de segurança digital?

Quando dou palestras ou seminários relacionados 
à segurança cibernética, gosto de testar o públi-
co, de colocá-lo em ação. Geralmente, convido as 
pessoas a entrar numa página web que, através da 
integração de diferentes bases de dados, permite 
saber se alguma vez as suas informações foram 
comprometidas por email. Convido os leitores a 
fazê-lo agora a partir daqui, bastando inserir seu 
e-mail:
https://haveibeenpwned.com/

Às vezes é preciso ver para acreditar

Democratizar a Cibersegurança
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Princípios de liderança de
segurança cibernética:
Lições aprendidas durante a pandemia 
COVID-19 para se preparar para o
novo normal.

Em seu relatório publicado em maio de 2020, o Fó-
rum Econômico Mundial estabelece 5 princípios que 
prometem ser um guia para ajudar os líderes de hoje 
a moldar um curso de ação responsável que equilibre 
objetivos de curto prazo com imperativos de médio e 
longo prazo. O artigo a seguir é uma síntese reprodu-
zida de seus postulados.

  Cinco princípios

1- Promova uma cultura de resili-
ência cibernética

Resiliência é antes de tudo uma questão de lideran-
ça e é mais uma questão de estratégia e cultura do 
que de tática. Ser resiliente exige que os profissionais 
nos níveis mais altos de liderança reconheçam a im-
portância do gerenciamento proativo de riscos e se 
concentrem mais na capacidade da organização de 
absorver e se recuperar de um ataque cibernético 
que interromperia serviços essenciais.

2- Concentre-se na proteção de 
seus ativos e serviços essenciais
As empresas precisarão priorizar recursos e inves-
timentos nas áreas mais essenciais para manter a 
continuidade dos negócios, proteger ativos digitais 
essenciais e garantir a conformidade.

3- Equilibre as decisões de risco in-
formadas  durante e depois da crise
As empresas estão fazendo mudanças em seu mo-
delo operacional e cenário de tecnologia em uma es-
cala e ritmo sem precedentes, o que exigirá algumas 
compensações de risco à medida em que se adap-
tam e respondem urgentemente à crise. No entanto, 

conforme entram no novo normal, precisarão reavaliar 
as dependências digitais e os riscos acumulados para 
restaurar seu perfil de risco a um nível aceitável.

4- Atualize e pratique seus planos 
de continuidade e resposta de ne-
gócios à medida em que sua ope-
ração ingressa no novo normal

Esta crise lembrou os líderes empresariais da impor-
tância de adaptar e testar regularmente seus planos 
de resposta e resiliência a diferentes cenários de de-
sastres (incluindo pandemias) com seus principais 
parceiros de negócios e fornecedores. Isto inclui o 
uso de testes para desafiar suposições (como tem-
pos de recuperação) e desenvolver meios para medir 
a resiliência, resposta, recuperação e outros recursos 
essenciais necessários para antecipar, resistir e re-
cuperar e se adaptar a condições adversas, ataques 
ou comprometimentos em sistemas que são ativados 
por recursos cibernéticos.

5- Fortaleça a colaboração em todo 
o ecosistema
As alianças e colaborações de resiliência cibernéti-
ca entre pares do setor público e privado em todo o 
ecossistema são essenciais para facilitar o compar-
tilhamento transparente de informações e ir além da 
assinatura para um envolvimento mais ativo.

Os princípios deste documento são uma resposta 
preliminar ao desdobramento da crise. Seu objetivo 
é orientar os líderes especificamente responsáveis   
pela resiliência cibernética e outros líderes de negó-
cios. Embora as empresas possam ter que regula-
mentar medidas de acordo com ambientes de políti-
cas diferentes, esses conceitos podem fornecer uma 
estrutura para um curso de ação responsável neste 
período crucial
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Relatório completo

  O novo normal

A crise do COVID-19 criou desafios sem precedentes 
para as organizações, obrigando todos a conciliar res-
ponsabilidades profissionais e pessoais. Os próximos 
meses provavelmente trarão ainda mais incertezas.

Ao aderir às práticas propostas, os líderes de negó-
cios podem cumprir melhor suas responsabilidades 
de manter a postura de segurança de sua organiza-
ção e manter a continuidade dos negócios durante 
esta pandemia e além. Com práticas eficazes de 
gestão de risco cibernético e resiliência cibernéti-
ca, as empresas podem alcançar futuros mais in-

teligentes, rápidos e conectados, impulsionando o 
crescimento e a eficiência dos negócios.

À medida que as ameaças cibernéticas às empresas 
continuam a evoluir, os líderes dos setores público e 
privado terão de enfrentá-las nos mundos digital e fí-
sico para mitigar qualquer dano potencial às pessoas 
e evitar a interrupção de serviços essenciais.
As empresas que entendem e agem de acordo com 
os sinais e avisos podem se adaptar e transformar 
um mundo cada vez mais ambíguo e acelerado a 
seu favor
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