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Editorial

Vontade. Uma palavra raramente usada. Aquela 
faculdade consciente de colocar em movimento 

a vontade de agir em busca de um objetivo, com 
desejo e determinação. Foi isso que motivou 
a equipe da Bridge a criar esta revista, uma 

plataforma onde reunimos as vozes de mulheres 
e homens profissionais de segurança cibernética 
e outras práticas, onde pudemos fazer paralelos 

insuspeitos para perceber que, se há algo que 
precisamos, é enriquecer perspectivas e

unificar esforços.

Nesta edição, chegamos à última edição do 
Bridge em seu capítulo Cisco Secure. Nele, 
encontraremos um contraponto entre Arte e 

Cibersegurança, que tem como centro o mítico 
cavalo de Tróia e busca estabelecer uma conexão 

entre ambas as disciplinas para encontrar um 
terreno comum. Além disso, insistimos nos pilares 

da cibersegurança atual, no dom da arquitetura 
e chamamos a atenção para o “assassino 

silencioso” chamado “churn”. Além disso, no 
dossiê, incorporamos a opinião sobre questões 

centrais em torno da IoT-IIoT.

Estamos convencidos de que a vontade 
de nossos leitores é a força por trás do 

conhecimento, da colaboração e das decisões 
para que nos encontremos melhor conectados e 

mais resilientes.

Juan Marino
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OFFICIAL TECHNOLOGY PARTNER

Cisco e Real Madrid unidos para criar
o estádio mais conectado da Europa.

Como Parceiro Tecnológico Oficial do  
Clube, a Cisco vai equipar o novo estádio  
Santiago Bernabéu com um destacamento  
integral de sua tecnologia líder na indústria, 
incluindo soluções de  conectividade, 
segurança, centros de dados e sinalização 
digital, tudo concebido sobre uma única 
rede inteligente e convergente de Cisco.
 
O estádio multiuso de 85.000 lugares 
contará com a maior rede de conectividade 
sem fio baseada em tecnologia Wi-Fi 6 da 
Europa.
 

Mais de 1.200 pontos de acesso Wi-Fi 6 
no Santiago Bernabéu oferecerão maior 
velocidade, confiabilidade e largura de 
banda do que o padrão anterior,para que os 
fãs desfrutem de experiências mais 
imersivas interagindo com seus dispositivos 
e aplicações, segurança, transmissão e 
repetição de vídeo.
 
Durante os próximos anos, a conectividade 
remodelará a indústria do esporte e 
redefinirá novas possibilidades.
Acreditamos que a digitalização está mais 
importante que nunca.

Juntos, Cisco e Real Madrid já estão levando o setor do 
Esporte e Entretenimento para o futuro e além.



Imagem: Diogo Fagundes, Unsplash.
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A arquitetura e a engenharia civil tradicionais são 
dois dos ofícios mais antigos da humanidade. 
Sua evolução em materiais e técnicas permitiu ao 
mundo construir maravilhas como as pirâmides de 
Gizé ou a torre Eiffel, em Paris, e transcende como 
profissão até hoje. À medida em que o mundo 
evoluiu e a revolução industrial passou para o 
século XX, surgiram novas profissões e ocupações 
em ciências da computação, que deram lugar a 
trabalhos mais especializados, como arquitetos 
empresariais, especialistas de cibersegurança e 
cientistas de dados, que modelam o mundo desde 
os últimos 20 anos.

Quando construímos sistemas, aplicações e 
hardware empresariais, o fazemos pensando no 
seu uso e funções com a exigência de um cliente 
ou milhares de usuários finais. Fazemos da mesma 
forma que os arquitetos e engenheiros civis o fazem 
pensando em aspectos como  funcionalidade, 
ergonomia, espaço e estilo, para satisfazer às 
necessidades e gostos das pessoas que vão usá-
lo no futuro.

Assim como em qualquer obra arquitetônica, um 
erro nos planos representa uma nova obra, com 
maior custo e atrasos no tempo de entrega. Nos 
sistemas ou aplicações empresariais acontece 
o mesmo. Adicionar camadas de segurança, 
somar ferramentas não planejadas e orçadas ou 
promover modificações na experiência do usuário, 
só aumentam os custos, atrasam a entrega e a 
colocação em funcionamento dos sistemas.

É por isto que um sistema que não tenha sido 
concebido a partir dos seus fundamentos com 
estratégias e uma sólida prática de arquitectura de 
segurança, que evite vulnerabilidades e acrescente 
controles deste tipo, nos mesmos fundamentos 
técnicos, vai demandar maiores esforços, dinheiro 
e tempo para a sua conclusão.

A arquitetura empresarial e o subdomínio da 
arquitetura de segurança requerem dedicação e 

Autenticação: verificação da identidade de 
uma pessoa ou entidade relacionada com a 
empresa ou sistema de alguma forma.

Autorização: A definição e o cumprimento das 
capacidades permitidas para uma pessoa ou 
entidade cuja identidade foi estabelecida.

Auditoria: a capacidade de fornecer dados 
forenses que certifiquem que os sistemas 
foram utilizados de acordo com as políticas de 
segurança estabelecidas.

Garantia: a capacidade de provar e demonstrar 
que a arquitetura empresarial tem os atributos 
de segurança necessários para manter as 
políticas de segurança instituídas.

n

n

n

n

As áreas de preocupação ou 
interesse, geralmente aceitos para 
o arquiteto de segurança, de acordo 
com TOGAF1, são:

O dom
da arquitetura

prioridade na concepção de um sistema. Muitas 
estratégias de arquitetura empresarial como o 
TOGAF incluem e promovem a incorporação da 
arquitetura de segurança como um pilar que deve 
ser revisto em cada fase do ADM (Architecture 
Development Method), para que o sistema seja 
suficientemente robusto e escalável, de acordo 
com a arquitectura geral da solução, e seja 
implementado durante o projecto sem atrasos e 
custos adicionais não orçados.

Ad Content
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Um bom ponto de partida para a seleção e adoção 
dos princípios de arquitetura de segurança do 
nosso sistema é o padrão NIST SP 800-1602 
Vol.1, que traz no apêndice F (DESIGN PRINCIPLES 
FOR SECURITY) um compêndio de princípios de 
design estrutural que devem ser contemplados 
pela arquitetura fundamental do sistema e que, 
como afirma o padrão, decompõe o sistema em 
seus elementos constituintes e dá uma revisão de 
como eles se relacionam entre si para garantir um 
correto desenho estrutural desde a concepção e na 
implementação de um sistema.

Se estes domínios forem contemplados na 
concepção e execução de cada fase, em conjunto 
com princípios de arquitetura, coincidindo com 
os aspectos funcionais do do sistema, teremos 
algo suficientemente completo para satisfazer às 
necessidades, sem correr o risco de violações por 
ameaças internas ou externas no futuro

Referências:

Secção 21 do TOGAF 9.1 Arquitectura de 
segurança e ADM
https://pubs.opengroup.org/architecture/
togaf91-doc/arch/chap21.html

Apêndice F da norma NIST SP 800-160 
DESIGN PRINCIPLES FOR SECURITY. 
atualizado 3/21/2018.
https://csrc.nist.gov/publications/detail/
sp/800-160/vol-1/final

Disponibilidade: A capacidade da empresa 
para funcionar sem interrupção ou esgotamento 
do serviço, apesar de eventos anormais ou 
maliciosos.

Proteção dos ativos: proteção dos ativos 
contra perdas ou divulgação não intencionais e 
recursos contra a utilização não autorizada ou 
não intencional.

Administração: a capacidade de adicionar 
e alterar políticas de segurança, adicionar ou 
alterar formas de implementação de políticas 
na empresa e adicionar ou alterar pessoas ou 
entidades relacionadas aos sistemas.

Gestão de Riscos: A atitude da organização e 
a tolerância ao risco (esta gestão de riscos é 
diferente da definição especial que se encontra 
nos mercados financeiros e nas instituições de 
seguros que têm departamentos formais de 
gestão de riscos).

n

n

n

n

Imagem: Diogo Fagundes, Unsplash.
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São três conceitos que buscam oferecer uma abordagem 
atualizada em questões de segurança cibernética. Encarar 
a viagem para organizações mais robustas e com menos 
exposição aos riscos implica assumir estes enfoques 
de maneira integrada e compreender que seus guias se 
interconectam. Neste especial, vamos ao ponto sobre cada 
um deles e suas relações entre si.segurança

Zero Trust, SASE, XDR



Um dado: 99% das vulnerabilidades vão ser 
conhecidas pela equipe pelo menos um ano 
depois que foram executadas. Por isso, o desafio 
é considerar controles de uma forma mais 
holística, mais generalizada, permitindo que 
o grupo de trabalho possa aplicá-los de uma 
maneira específica relativamente aos componentes 
próprios do ambiente. Devem verificar-se 
tanto as características do usuário como dos 
dispositivos, o sistema operacional, os aplicativos, 
se está protegido biometricamente, se tem uma 

O primeiro passo é identificar os principais grupos 
de trabalho para começar a aplicar a política 
de confiança zero dentro de uma organização, 
que contempla os colaboradores internos, os 
terceirizados e os ativos utilizados. Em uma 
arquitetura de confiança zero todo dispositivo pode 
ser vulnerável e o objetivo é protegê-lo contra um 
potencial roubo de credenciais e ter sob controle 
os diferentes mecanismos de exploração de 
vulnerabilidades. O patch de dispositivos pode se 
tornar complexo à medida que a rede vai escalando 
e se adotam novas tecnologias ou serviços, que 
definitivamente estarão sendo consumidos tanto 
internamente como externamente. Outro ponto 
para considerar é que os dados críticos que entram 
a partir de dispositivos vulneráveis abrem uma 
brecha de segurança que pode comprometer a 
organização ou deixá-la em uma potencial posição 
incômoda.

Com o aumento do trabalho híbrido, as constantes 
inovações tecnológicas e um ambiente que mostra 
ameaças em franca evolução, as empresas buscam 
se conectar de forma segura a recursos, usuários e 
dispositivos em qualquer lugar e em todo momento. 
A este complexo panorama se soma o incremento 
de colaboradores que se conectam ao ambiente 
corporativo utilizando dispositivos pessoais. O 
desafio hoje é implementar a filosofia Zero Trust, 
que propõe “nunca confiar, sempre verificar”, e inclui 
a execução de controles e proteções diferenciados 
para os diversos tipos de infraestrutura.

Zero Trust
Rumo a um novo
padrão de confiança

Com os olhos bem abertos

Uma visão de integração

Especial
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Ao identificar como os servidores e aplicativos se 
comunicam e determinar quais são os consumos 
tradicionais dos usuários e dos diferentes 
dispositivos, você pode começar a gerar um padrão 
e identificar se em algum momento há um desvio 
fora do normal. 
No que diz respeito às cargas de trabalho, devem 
ser implementados mecanismos de micro e macro 
segmentação de forma que um compromisso não 
impacte em outros segmentos. Isto permite reduzir 
a superfície de ataque a um maior ou menor nível, 
dependendo de como sejam os requerimentos da 
organização. 
Para alcançar um novo padrão de confiança, as 
empresas devem implementar novas regras para as 
relações digitais

por Silvia Montenegro

Fonte: CiscoLatam

Novo contexto, novas regras

encriptação de disco, que características tem, 
entre outras variáveis, e criar políticas de restrição 
baseadas em localizações geográficas. Também 
é necessário monitorar os apps e controlar como 
eles se comunicam e estabelecer uma base de 
comportamento normal e, inclusive, chegar a 
identificar a falha no momento da sua ocorrência 
dentro do fluxo de interação entre as aplicações e 
os recursos que se encontram dentro delas, qual é 
o ponto que está causando as falhas e como pode 
se prover de uma solução fácil. É vital identificar 
a falha ou compromisso em termos de segurança, 
determinar criativamente e dinamicamente o 
que está acontecendo e agir o mais rapidamente 
possível. Além disso, é necessário mapear de forma 
proativa os componentes que estão conversando 
de forma normal entre si.

A empresa Cisco especializa-se na 
implementação de técnicas integradas 
para conectar de forma segura pessoas e 
dispositivos, e cumprir os seguintes objetivos: 
prevenir riscos, ganhar visibilidade, reduzir 
a superfície de ataque e proteger outros 
dispositivos que podem representar um 
ponto mais crítico dentro da organização. 
Os esquemas de confiança zero da Cisco 
reforçam os controles e as políticas que 
estão associadas, verifica a autenticidade 
dos usuários através de verificação de 
primeiro fator e de múltiplos fatores, protege 
as cargas de trabalho ganhando visibilidade 
dentro do que está sendo executado e que 
é crítico, diminui as brechas e o movimento 
lateral através da micro segmentação de 
apps. E, quando há um alerta, estabelece 
um monitoramento contínuo e responde aos 
diferentes identificadores de compromisso 
imediatamente. Além disso, garante o nível de 
acesso adequado aos dispositivos de rede por 
usuários e dispositivos.
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A transformação digital e, com ela, as formas de 
trabalho -proliferação de dispositivos, multiplicação 
dos ambientes-, trouxeram uma mudança 
drástica no estabelecimento dos perímetros da 
conectividade, das capacidades e aplicações 
utilizadas, e da segurança na rede. Assim, da 
tradicional concepção de que tudo dentro da 
organização estava protegido, enquanto o que 
estava fora corria riscos, passou-se a considerar 
a nuvem para contar, nativamente, com esta 
capacidade: a segurança como característica.

O Secure Access Service Edge 
é um conceito nomeado e 
desenvolvido pelo Gartner para 
estabelecer a convergência 
entre a rede e sua segurança, 
como serviço. Naturalmente, 
compreende-se como um caminho 
a seguir para a incorporação 
paulatina de capacidades que 
garantam a convivência entre uma 
conectividade ágil e segura.

SASE por Marta Pizzini

SASE protege a 
entrega de tráfego 

do usuário final 
para a nuvem.

“
”
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Castelo

Centralização 

Perímetro

Arquitetura hub 
and Spoke com 
dispositivos on 

premise

80% tráfego interno

20% tráfego internet

Produtos

Função de 
localização confiável

Confiança em 
função de uma 
série de variáveis 
(quem se conecta, 
de onde, quando, 
o que quer fazer, 
etc.)

20% tráfego interno

80% internet

Capacidades

Nuvem segura

Descentralização

Não há perímetro

O Cloud Edge é 
essencial para 
fornecer recursos 
de rede e segurança 
na nuvem

Modelo actualModelo tradicional

Os dois modelos

A relação entre SASE 
e Zero Trust

3 “Cs’’ de SASE

Conectar:

Controlar:

Convergir:

Antes da forte digitalização, o modelo prevalecente 
centralizava tanto a rede como as políticas de 
proteção. Hoje, com a definição imposta pelo 
software e a migração de “on premise” para “nuvem”, 
rege a descentralização e a rede pode escolher o 
melhor caminho a tomar. Uma abordagem SASE 
facilita e promove isto.

Segundo o Gartner, Zero Trust Network Access é 
uma capacidade fundamental de SASE, pois sem a 
redução dos privilégios de dispositivos e usuários, 
a superfície de ataque é ampliada, o que aumenta 
a vulnerabilidade da rede. No entanto, este ajuste 
de privilégios por sessão deve ser feito sem atrito 
para o usuário.

Assim como na SASE, há muitas maneiras de 
alcançar um esquema de confiança zero e cada 
fornecedor aplica esses conceitos de forma 
diferente.

qualquer usuário, dispositivo ou 
aplicação de forma automática, 
simples e segura.

a partir da concepção “confiança 
zero”, permitir o acesso aos 
dispositivos que apliquem aos 
parâmetros estabelecidos.

coexistência entre conectividade 
ágil e segura.

O SASE promove 
a convergência 
entre conectar e 

segurar.

“
”

Devido à nova modalidade de conexão remota e 
multi dispositiva, a SASE dota de segurança às suas 
funções primárias, adaptando esta capacidade ao 
novo esquema:

SD-WAN: todas as sucursais ligadas à distância.

Cloud Access Security Broker: acesso seguro 
à nuvem onde estão os aplicativos e todo o 
repositório.

Secure web gateway: navegação segura.

Firewall as a service: permite filtrar as conexões.

Zero Trust network access: concepção sob a qual 
desconfiamos de tudo até que demonstre a sua 
validade para aceder à rede.

18



Se o objetivo é conectar de forma segura qualquer 
usuário com qualquer aplicação através da melhor 
experiência possível, a implementação deve conter 
sistemas que possam ser atualizados de forma ágil 
e sejam nativos da nuvem. Uma nuvem nativa de 
segurança protege aplicativos como Salesforce, 
Office 365 e outros essenciais, que já estão rodando 
em nuvem.

Em relação ao caminho que estabelece a SASE, a 
Cisco conduz a sua estratégia com o foco nos seus 
clientes para:

- Reimaginar as aplicações
- Proteger os dados
- Transformar a infraestrutura
- Capacitar os grupos humanos

E como quadro geral, sua visão busca 
estimular:

- Reforço da rede e da sua segurança
- Abordagem única
- Integração desde o primeiro dia
- Novas formas de consumir e controlar

O acompanhamento consultivo é primordial para 
enfrentar a viagem proposta pela SASE. Será 
importante definir quantas e quais capacidades 
podem migrar para a nuvem e quais será necessário 
conservar on premise

A estratégia da Cisco

Segurança na nuvem

Visibilidade

Protecção

Controle

Devido à demanda de agilidade na atualização, que 
requer a alta digitalização, o Gartner define uma 
solução SASE robusta por ser nativa na nuvem e 
se entregar a partir dela. A Cisco é pioneira nisto 
e as suas soluções abrangem um amplo espectro. 
Somente a Cisco Umbrella possui os seguintes 
recursos: DNS Security, Secure web gateway, 
Firewall, Cloud Access Security Broker (CASB). 
Juntamente com a Secure X, a plataforma de 
integração que dá visibilidade completa às várias 
soluções de segurança Cisco e Cisco Talos, o 
serviço de detecção e resposta a incidentes 
potencializa os espectros de:

Fontes consultadas: Yair Lelis, 
Gianfranco Tori, Juan Marino, 
Gustavo Medina.
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Especial XDR

Um dos grandes 
desafios da 

cibersegurança é 
a detecção precoce 

de ameaças que, 
furtivamente, evitam todos os 

olhares. Uma abordagem XDR 
(detecção e resposta estendidas) 
permite coletar e correlacionar 
automaticamente dados de 
múltiplas camadas de segurança: 
endpoint, e-mail, servidor, 
workload na nuvem e na rede, o 
que facilita a detecção mais rápida 
de ameaças. Além disso, otimiza 
os tempos de resposta através 
de uma análise de segurança que 
melhora a pesquisa.
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Quando falamos de uma estratégia de 
cibersegurança, em geral, a expectativa é cobrir 
três grandes áreas:

- Visibilidade: inteligência, monitoramento, 
integração.
- Detecção: diminuir alertas, notificações com AI/
ML.
- Resposta/Remediação: inteligência acionável 
automática, integração cross-arquitetura, 
contenção, remediação unificada, integração 
multivendor.

No entanto, a realidade é outra: a visibilidade 
acontece através de notícias que habilitam 
pesquisas manuais e ferramentas provenientes 
de diferentes fornecedores e estão isoladas 
entre si sem uma integração que agilize e facilite 
a tarefa da remediação. Red, base de dados, 
endpoints... Tudo é protegido separadamente. No 
entanto, contra uma ameaça ou um ataque, com 
este esquema, tanto detecção como resposta se 
tornam lentas e pouco eficientes.

O XDR coleta dados de várias camadas de 
segurança: endpoint, email, rede, servidores e 
Workload na nuvem e fornece essa informação 
com uma estrutura centralizada para permitir o 
rastreamento, pesquisa e pesquisas estendidas 
através delas.

A aplicação de IA e análises especializadas para 
enriquecer o conjunto de dados produz menos 
alertas com mais contextos. Simultaneamente, 
reduz o tempo que os analistas de segurança 
precisam para selecionar os alarmes e registros 
mais relevantes para decidir o que precisa de 
atenção e merece mais investigação.

XDR amplia as capacidades de uma solução EDR 
tradicional, além de aprofundar as funções de um 
SIEM ou SOAR.

- Múltiplas camadas de segurança que permitem 
uma detecção e resposta estendidas.

-Estrutura, integração e centralização da 
informação para facilitar a correlação de dados, a 
análise e a investigação.

- Automatização e aprendizagem inteligente.

XDR: automação, 
integração e 
simplicidade para 
visualização centralizada

Capacidades do XDR

XDR 
fornece uma 
abordagem 

holística para 
a detecção e 
resposta de 
ameaças.
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Fontes consultadas: Cisco Latinoamérica, XDR for 
Dummies, Ing. Marco Martínez.

Integrar as soluções nos aproxima da expectativa. 

Na Cisco a proposta inclui:

Talos: inteligência em detecção de ameaças, 
pesquisa de vulnerabilidades, feedback com 
informação disponível em clientes destacados.

Securex: plataforma de integração das diferentes 
camadas de segurança e redes, nativa na nuvem, 
que brinda visibilidade completa e unificada da 
operação e é acionável de forma inteligente. 
Permite e facilita a orquestração e automatização 
de processos, e realizar investigações sobre 
incidentes ou consultas sobre o cumprimento de 
políticas de segurança. Pode incluir soluções da 
Cisco e de terceiros através de APIs

Principais funções 
das soluções

XDR oferece uma visão geral e concentrada 
da informação que coleta de todo o entrono 
de segurança para facilitar a pesquisa e a 
análise.

a forma de integração com as soluções de 
segurança existentes dependem de cada 
solução XDR, porém a maioria permite 
incorporar ferramentas de segurança.

as plataformas XDR oferecem análises de 
dados de segurança impulsionadas pela 
automação da aprendizagem. Isto é muito útil 
para reduzir o tempo de resposta e diminuir a 
carga de trabalho do pessoal de segurança.

assim como as soluções SOAR, o XDR usa a 
automação para reduzir as cargas de trabalho 
do SecOps (Security Operations).

Vista centralizada:

Integração flexível:

Aprendizaje automático

Automação:

XDR

XDR em Cisco

- Solução nativa na nuvem para agilizar as 
atualizações e integrações. Recomenda-se a 
adoção das capacidades de um único fornecedor.
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Customer
Success:

O assassino
silencioso
não para
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por Pablo Marrone
Assessor em CX e Comunicação

Columna

Sigiloso, mas letal. 
Invisível, mas destruidor. 

O churn (clientes que 
trocam de fornecedor) 

é o assassino silencioso 
dos esforços das equipes 

comerciais. Especialmente 
aquelas relacionadas com 

tecnologias.

Por que ele ainda está lá?
Simplesmente, porque há resistência para enfrentá-
lo. Vamos ver.

Os clientes são mais livres do que nunca: o software 
na nuvem, contratado por assinatura, os deixa a um 
clique de migrar para outro fornecedor. Ali o churn 
ataca com eficácia devastadora.

Quais são os sintomas?
Sempre os mesmos: os clientes pedem mais 
desconto, ou o último produto não os entusiasma, 
ou realizam odiosas e frequentes comparações 
com a concorrência. Pior ainda: a empresa 
demora interminavelmente a entrega do orçamento 
necessário para algum projeto chave.

O assassino silencioso não tem piedade com 
as organizações que resistem a entender seus 
clientes, ou seja, a tomar suas métricas (as 
dos clientes) e comprometer-se a internalizá-
las do modo que eles (os clientes) precisam. É 
particularmente letal com aquelas que nem sequer 
esboçam uma mudança cultural, organizacional 
ou de procedimentos que posicione o cliente no 
centro de toda sua operação.

Como pará-lo?
Customer Success (CX) como filosofia, forma de 
trabalho e organização. O CX é uma excelente 
polícia que todos deveriam assimilar. No entanto, 
em pleno século 21, é notável a lentidão das 
empresas em adotar parâmetros reais de escuta e 
compreensão do cliente, como os promovidos pela 
TSIA (Tsia.com), para citar apenas um exemplo.

Como começar?
Da mesma forma que lidamos com qualquer ameaça. 
A luta contra o churn começa por diagnosticar a 
situação. Avaliações objetivas, como as realizadas 
pelas empresas especializadas, deixam uma visão 
padronizada da maturidade em Customer Success 
e sugestões de evolução.

O assassino anda à espreita. Dilatar a preparação 
para o deter só provoca mais danos.

Há coragem e força para derrotá-lo?
É disso que se trata
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Contraponto

por Karina Basanta

Imagem: Nicolás Cuadros
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Arte e
Cibersegurança

“Aposta-se que existe um terreno 
compatível, um momento de 

possível abertura da experiência... 
E se existe será em pequenos 
desvios, a partir de um material 

exposto em comum, nesta narração 
sem fio, que fará saltar de um texto 
para outro, de um século para outro, 

de uma língua para outra, de uma 
disciplina para outra”.

“Aposta-se, então, que nestes 
saltos, nestes desvios, se pode 
criar/mostrar andanças errantes: 
o que nos fazem pensar nossas 

experiências atuais? O que é 
urgente pensar?”.

Editorial Cactus
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Um mesmo mito dá vida a duas 
narrações. Duas perspectivas se 
talham na mesma madeira para abrigar 
sentimentos opostos: esconder-se 
com afã de infiltrar-se e abrigar-se no 
calor de um ventre familiar.

Neste espaço, duas disciplinas que 
podem parecer distantes demonstram 
os seus pontos comuns e alimentam-
se uma à outra: abre-se um lugar que 
constrói uma ponte entre diferentes 
formas de criatividade.

Fabio Sánchez é baseado na Colômbia e dirige 
as práticas de cibersegurança na OCP Tech, 
empresa especializada em tecnologia. Santiago 
López é artista, dirige um prédio para eventos e, 
além disso, constrói móveis em madeira. É baseado 
na Argentina. Fabio e Santiago não parecem 
destinados a trabalhar juntos em um projeto. No 
entanto, ambos escolheram o mesmo mito como 
forma de expressão, uma metáfora para chegar às 
suas audiências. E é esse mito que os reuniu numa 
conversa amena e construtiva. Vejamos a seguir o 
frutífero intercâmbio.

“Quando escrevo uma coluna sobre cibersegurança, 
tento evocar situações que digam algo mais, que 
facilitem a compreensão do tema de um lugar mais 
amplo. Assim, para falar sobre os ciberataques, o 
cavalo de Tróia me mostrou uma analogia muito 
gráfica”, diz Fabio, especialista em cibersegurança 
que há anos aconselha empresas de tecnologia 
sobre como abordar e implementar um portfólio 
de segurança digital em seus clientes. O tema é 
complexo e muitas empresas ainda não sabem por 
onde e como iniciar este caminho. 

Habitualmente, o especialista se apropria de 
referências históricas para fazer analogias ou 
metáforas com a disciplina que lhe compete. 
Quando desenvolveu o artigo para a sua coluna 
em Bridge 5, escolheu o épico caso da invasão 
de Tróia para analisar ameaças e ataques de 
cibersegurança, já que, muitas vezes, nas 
organizações, por desconhecimento ou excesso 
de confiança, é permitido o ingresso de atacantes 
disfarçados. Aceitamos fornecer informações; 
validamos acordos de confidencialidade sem saber 
quais dados sensíveis de nossa identidade são 
expostos nesta gestão; respondemos com um 
clique à promessa em um e-mail. Acreditamos sem 
verificar. Confiamos sem verificar. Nos tornamos 
vulneráveis. “Como o cavalo entrou na cidade, 
assim entra um vírus, um malware à organização. 
No artigo e através desta analogia, repassei as 
diferentes estratégias para prevenir essas ações e 
evitar a super confiança”, diz Fabio Sánchez.

Com outra intenção, longe de pensar em ataques 
ou defesa, Santiago López realizou a escultura 
pensando no casaco que brindaria o ventre do 
cavalo como um lugar de jogos para seu filho. 
Por isto, em vez de um espaço despojado para 
abrigar um exército, os Intrépidos (assim se intitula 
a obra) conta com um living apto para seis pessoas 
confortavelmente sentadas. “Durante a pandemia, 
construí uma casinha da árvore para minhas duas 
filhas. Mas também queria fazer algo para meu filho 
varão. Pensei em algo similar no sentido de que 
pudesse adentrar, e me ocorreu o cavalo de Tróia”.

“A arte não é o que 
vês, mas o que fazes 

ver os outros”.

Edgar Degas,
pintor e escultor francês

Do mito
ao fato 
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“Encontro muitas semelhanças entre o que é o 
trabalho manual em madeira e a tecnologia em 
geral ou a cibersegurança em particular: trata-se 
de criar, provar, buscar alternativas à realidade. 
Nas minhas colunas, procuro refletir histórias que 
facilitem a visualização de aspectos relacionados 
com os riscos cibernéticos, a confiança excessiva, 
a importância de uma arquitetura de design robusto. 
Evoco para inspirar, para facilitar a criatividade 
na matéria que nos convoca: a cibersegurança”, 
comenta Fabio.

E Santiago acrescenta: “Por meu lado, procuro que 
a obra seja uma metáfora, que dê uma resposta, 
que preencha um espaço emocional. A minha peça 
quer contribuir. A inspiração pode vir de diferentes 
lugares: satisfazer um desejo ou simplesmente 
satisfazer uma necessidade, como quando comecei 
a fabricar móveis durante a pandemia”.

O cavalo de Tróia é a primeira escultura de Santiago 
López. Com ela, um novo espaço se abriu em sua 
vida, criou-se um entorno. As próximas serão um 
anjo, um elefante e um dragão montado por uma 
princesa. “Quando terminar, quero escrever artigos 
que destacam analogias entre elas e a tecnologia”, 
diz Fabio. Claro, será genial!, fecha Santiago

Fabio Sánchez

“Imaginar para criar, para 
nos defender, para atacar; 
há criatividade em todas as 

atividades”.

4,30 m de altura. 

Tempo de confecção: 6 meses.

Feito de madeira e ferro. 

Dentro tem uma sala de estar para
6 a 8 pessoas.

Foi apresentado ao público no marco 
da décima edição de BADA, Buenos 
Aires, a feira de artista que também se 
realiza em Madri e no México.

O majestoso cavalo de Tróia
Ousadia
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Imagem: Nasa, Unsplash.

O Grande 
Irmão

Dossiê

IoT–IIoT
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por 
Freddy
Macho

Presidente do Comité IoT da Comissão
Peritos do Laboratório Cibersegurança da OEA 
Presidente do Centro de Pesquisa de
Cibersegurança IoT-IIoT 
Coordenador do Centro de Cibersegurança
Industrial (CCI) 
Presidente IoT Security Institute LATAM

A hiperconvergência de ambientes, tais como 
as tecnologias da informação, as tecnologias de 
operação, internet das coisas e a internet industrial 
das coisas (TI - OT - IoT - IIoT), tem impulsionado 
o desenvolvimento de diversas verticais - smart 
cities, smart building, smart energy, smart medical, 
smart grid etc. -, assim como tem apoiado o de-
senvolvimento das diferentes infraestruturas crí-
ticas em pontos estratégicos de nossas nações.

Atualmente, estamos vendo um impulso contínuo 
nos mercados chaves do IoT, incluindo os indus-
triais, empresariais, energéticos e de serviços 
essenciais, o que acelera o desenvolvimento da 
Indústria 4.0.

Atualização do 
mercado de
conexões IoT:
maio de 2022
Mas, a escassez de chips continua retardando a 
recuperação do mercado de Internet das coisas 
(IoT). O último relatório “Estado da IoT: primavera 
de 2022’’, publicado em maio de 2022 pelo “IoT 
Analytics”, reflete um crescimento significativa-
mente inferior em relação aos anos anteriores.

Apesar da crescente demanda de soluções de 
IoT e o sentimento positivo na comunidade de IoT, 
bem como na maioria dos mercados finais de IoT, 
o impacto da escassez de chips na quantidade de 
dispositivos conectados afetará as projeções mui-
to além do ano 2023.

Outros obstáculos a estes mercados incluem as 
várias interrupções da cadeia de abastecimen-
to em nível mundial. Em 2022, espera-se que o 
mercado da internet das coisas cresça 18% de 
conexões ativas. Por sua vez, estima-se que até 
2025, à medida em que diminuem as restrições 
de fornecimento e se aceleram ainda mais o cres-
cimento, haverá aproximadamente 27 bilhões de 
dispositivos IoT conectados, segundo as cifras 
apresentadas pela “IoT Analytics”, fornecidos na 
imagem abaixo.

A realidade da 
cibersegurança 
nos ambientes 
hiperconvergentes 
na América Ibérica
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Contexto atual da
Cibersegurança
nos ambientes
Hiperconvergentes
Atualmente existem diversos estudos nos quais po-
demos nos apoiar para identificar o estado da ciber-
segurança nos ambientes (TI) em nível global, mas 
um dos mais representativos é o Índice de Ciberse-
gurança Global (GCI), realizado pelo ITU.

Índice Global de
Cibersegurança (GCI)

É uma referência confiável que mede o compromis-
so dos países com a cibersegurança em nível mun-
dial, com o objetivo de criar consciência sobre a im-
portância e as diferentes dimensões do problema. 
Dado que a cibersegurança tem um vasto campo 
de aplicação, que abrange muitas indústrias e vários 
setores, o nível de desenvolvimento ou de compro-
metimento de cada país é avaliado em cinco pilares: 
(i) Medidas legais, (ii) Medidas técnicas, (iii) Medidas 
organizativas, (iv) Desenvolvimento de capacidades, 
e (v) Cooperação, e então adicionados em uma pon-
tuação geral. 

Dois rankings fornecidos pelo Índice Global Cyberse-
curity 2020 - ITU:

Fuente: IoT Analytics / Global IoT Market Fotrcast

Ranking Global Cybersecurity

Ranking de América

Fuente: ITU / Global Cybersecurity Index 2020 - 
Comparativa de Estrategias de Ciberseguridad Nacional de LATAM
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Comparativa de Estrategias de 
Ciberseguridad Nacional de LATAM

A Comparação de Estratégias de Cibersegurança Na-
cional LATAM é um trabalho que busca identificar o 
estado atual da cibersegurança industrial nos países 
da região. Como resultado, identifica-se uma carên-
cia relevante, entre outros pontos, de: Organismos 
Responsáveis, Definições de Infraestruturas Críticas, 
Políticas de Cibersegurança Industrial e Estratégias de 
Cibersegurança Industrial, na grande maioria dos paí-
ses que integram a região. 

Na imagem a seguir se apresenta um resumo com-
parativo com os diferentes componentes de Ciberse-
gurança Industrial com os quais contam alguns países 
da América Latina:

Cibersegurança nos ambientes
IoT - IIoT

Em relação ao estado da arte da Cibersegurança nos 
ambientes IoT - IIoT identificamos a carência de es-
tudos que possam facilitar o nível em que se encon-
tra uma nação frente às demais, como também quais 
são os diversos controles que no âmbito da ciberse-
gurança se aplicam para resguardar cada um destes 
ambientes. Os pontos a destacar são os seguintes:

1. Não se conta atualmente com qualquer oferta aca-
dêmica de graduação ou pós-graduação vinculada à 
Cibersegurança em ambientes IoT-IIoT na região.

Fuente: Centro de Ciberseguridad Industrial–CCI/
Comparativa de Estrategias de Ciberseguridad 

Nacional de LATAM 
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2. Não há qualquer instituto educacional ofertando 
graduação ou pós-graduação ligada à Segurança 
Cibernética Industrial na América Latina.

3. Não se conta com um estudo formal que indique o 
nível de Cibersegurança nos ambientes IoT - IIoT em 
nenhum dos países da região.

Estas abordagens, por sua vez, geram três grandes 
consultas que se colocam na imagem a seguir:

Fuente: Centro de Investigación de Ciberseguridad IoT–IIoT / Estatus de Ciberseguridad de ambientes convergentes

Desafios da 
Cibersegurança na 
Hiperconvergência
A transformação digital e o desenvolvimento dos am-
bientes industriais digitais apresentam desafios cada 
vez maiores na implementação da cibersegurança em 
ambientes hiperconvergentes e na infraestrutura ICS. 
Alguns destes desafios podem ser mencionados:

Sistemas operacionais obsoletos: Os sistemas 
operacionais em fim de vida útil, que não receberam 
qualquer atualização de segurança do fabricante, são 
muito vulneráveis. Eles têm as vulnerabilidades mais 
críticas (por exemplo, execução remota de código).

Firmware obsoleto: A maioria dos switches e fi-
rewalls são ignorados por atualizações de firmware 
e isso afeta diretamente a operação.

Implementação de níveis de segurança inexatos 
ou de redução de custos: Dependendo da infra-
estrutura (TI/ICS/IoT/IIOT/OT), o nível de segurança 
necessário varia e a convergência aumenta os di-
ferentes requerimentos de cibersegurança. Muitas 
vezes, a seleção imprecisa dos níveis de segurança 
ou a redução de custos causa a exposição dos sis-
temas.
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 Fuente: World Economic Forum./IoT

Senhas inseguras: Para facilitar o acesso às redes, 
os operadores têm usado senhas fracas. Devido a 
isso, é fácil para os atacantes obter acesso. Mesmo 
que os operadores sejam obrigados a usar senhas 
críticas, eles cometem outro erro ao usar a mesma 
senha para todos os pontos de acesso, algo que os 
atacantes podem facilmente decifrar.

Sem base de dados de inventário: Na infraestru-
tura (TI/ICS/IoT/IIOT/OT), devido à grande quantidade 
de dispositivos de rede, pontos finais e dispositivos 
de automação de muitos fornecedores, tornou-se 
muito difícil criar bases de dados de inventário atuali-
zadas. Isto gera uma lacuna indireta na infraestrutura 
convergente.
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Restauração de teste de backup em caso de 
emergência: Na maioria das infraestruturas conver-
gentes (TI/ICS/IoT/IIOT/OT) as cópias de segurança 
dos sistemas são normalmente réplicas de seguran-
ça de todo o sistema ou backups incrementais ou di-
ferenciais. Em caso de qualquer ataque ransomware, 
é possível facilmente restaurar o sistema com o ba-
ckup disponível. No entanto, se a restauração falhar 
ou não for a correta, resultará em uma grande perda 
financeira para qualquer ambiente.

Regras de firewall complexas: Na infraestrutura 
atual de (TI/ICS/IoT/IIOT/OT), a maioria das organi-
zações e instalações industriais compartilham uma 
zona desmilitarizada regional (DMZ) comum e mui-
tas outras aplicações, como acesso remoto, infor-
mações de segurança e gestão de eventos (SIEM), 
sistema de detecção de intrusão (IDS), antivírus cen-
tralizado (AV) etc. Em tais casos, o uso de tabelas de 
regras de firewall mais complexas dificulta a gestão 
e se tornará um ponto de acesso para o atacante.

Falta de produto de cibersegurança para am-
bientes convergentes: a maioria das soluções de 
cibersegurança disponíveis no mercado foram pro-
jetadas para TI. Apresentam-se opções que estão 
adaptadas para a cibersegurança OT e até algumas 
ofertadas para ambientes convergentes, sem que 
sejam realmente adequadas. Criam problemas de 
desempenho do sistema ou necessitam de atuali-

Fuente: Centro de Investigación de Ciberseguridad IoT – IIoT.

zações periódicas de patches que afetarão direta-
mente as operações de cibersegurança em nível de 
infraestrutura convergente.

A mentalidade das operações convergentes: os 
operadores (TI/ICS/IoT/IIOT/OT) acreditam que seus 
sistema e infraestrutura se encontram numa zona 
isolada. A convergência obriga a conexão contínua 
à internet, o que gera a necessidade de modificar a 
forma de enfrentar a cibersegurança nos ambientes 
hiperconvergentes.

Modelo de Maturidade 
da capacidade de ci-
bersegurança para as 
Nações - CMM
O Modelo de Maturidade da capacidade de ciberse-
gurança para as Nações (CMM) é criado pelo Centro 
de Capacidade de Segurança Cibernética Global e 
considera que a segurança cibernética pode ser ava-
liada em seu nível de maturidade por meio de cinco 
dimensões que, juntas, constituem a amplitude da ca-
pacidade nacional que um país requer para ser eficaz 
na entrega de segurança cibernética.
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O Centro é um organismo internacional líder em in-
vestigação sobre o reforço eficiente e eficaz da ca-
pacidade de segurança cibernética, que promove o 
aumento da escala, o ritmo, a qualidade e o impacto 
das iniciativas de criação de capacidades de ciber-
segurança em todo o mundo. 

O Centro de Pesquisa de Cibersegurança IoT - IIoT, 
baseado na CMM, desenvolveu um Modelo que tem 
como foco identificar o Modelo de Maturidade da ca-
pacidade de cibersegurança para as Nações (CMM) 
e para os ambientes convergentes IoT - IIoT, o qual 
é chamado de CMM IoT - IIoT. 

Estrutura do Modelo de Maturidade 
da capacidade de cibersegurança 
(CMM IoT - IIoT)

O Centro de Pesquisa de Cibersegurança IoT - IIoT 
desenvolveu o (CMM IoT - IIoT) baseado na estru-
tura do CMM, que se compõe da seguinte maneira:

Dimensão: As cinco “Dimensões” juntas cobrem 
a amplitude da capacidade nacional de seguran-
ça cibernética avaliada pelo CMM IoT - IIoT. Cada 
Dimensão é constituída por uma gama de fatores, 
que capturam as capacidades básicas necessárias 
para entregar a dimensão. Juntos, representam as 
diferentes “lentes” através das quais se pode evi-
denciar e analisar a capacidade de cibersegurança.

Fator: Dentro das cinco “Dimensões” os Fatores 
descrevem o que significa possuir capacidade de ci-
bersegurança. Estes são os elementos essenciais da 
capacidade nacional e que medem a fase de matu-
ridade. A lista completa de Fatores busca incorporar 
de maneira holística todas as necessidades de ca-
pacidade de segurança cibernética de uma nação. 
A maioria dos Fatores incorporam uma série de As-

Fuente: Centro de Investigación de 
Ciberseguridad IoT – IIoT.

pectos que estruturam os Indicadores do Fator em 
partes mais concisas (que se relacionam diretamente 
com a busca e medição de evidência). No entan-
to, alguns Fatores que têm um alcance mais limitado 
não têm “Aspectos específicos”.

Aspecto: Quando um Fator possui múltiplos com-
ponentes, estes são Aspectos. Os aspectos são um 
método organizacional para dividir os indicadores em 
grupos menores e mais fáceis de compreender. O 
número de Aspectos depende dos temas que sur-
gem no conteúdo do Fator e a complexidade geral 
do mesmo.

Cenário: As etapas definem a progressão de um 
país em relação a um determinado Fator ou As-
pecto da capacidade de cibersegurança. O CMM 
IoT - IIoT consta de cinco etapas distintas de ma-
turidade: comissionamento, formativa, estabele-
cida, estratégica, dinâmica. Uma revisão da CMM 
IoT - IIoT vai comparar um país com estas Etapas, 
capturando a capacidade de segurança cibernética 
existente, segundo a qual um país pode melhorar 
ou diminuir segundo as ações tomadas (ou a ina-
ção). Dentro de cada Estágio há uma série de Indi-
cadores que um país deve cumprir para alcançar a 
“Etapa” com êxito.

Indicador: Os indicadores representam a parte mais 
básica da estrutura de CMM IoT - IIoT. Cada indi-
cador descreve as etapas, ações ou componentes 
fundamentais que indicam um nível de maturidade. 
Para alcançar com sucesso um Estágio de Maturi-
dade, o país precisará se convencer de que pode 
evidenciar cada um dos Indicadores. Para elevar a 
maturidade da segurança cibernética de um país, to-
dos os indicadores devem ter sido cumpridos numa 
determinada fase. A maioria destes indicadores são 
de natureza binária, ou seja, o país pode ou não de-
monstrar que cumpriu os critérios do indicador.

Dimensões do Modelo de 
Maturidade da capacidade de 
cibersegurança (CMM IoT - IIoT)

As dimensões da capacidade nacional de ciberse-
gurança (CMM IoT - IIoT) dividem-se da seguinte 
forma: 

Dimensão 1 - Política e estratégia de cibersegu-
rança: explora a capacidade do país para desenvolver 
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e compreensão dos usuários sobre a proteção das 
informações pessoais. Além disso, esta Dimensão 
explora a existência de mecanismos de denúncia 
que funcionam como canais para que os usuários 
relatem cibercrimes e revê o papel dos meios de co-
municação social e das redes sociais na formação 
de valores, atitudes e comportamentos de ciberse-
gurança.

Dimensão 3 - Desenvolvimento de conheci-
mentos e competências em matéria de ciber-
segurança: regista a disponibilidade, a qualidade e 
a aceitação dos programas para vários grupos das 
partes interessadas, incluindo o governo, o setor pri-
vado e a população em geral, e se relaciona com os 
programas de conscientização sobre segurança ci-
bernética, os programas educacionais formais sobre 
segurança cibernética e os programas de capacita-
ção profissional.

Fuente: Centro de Investigación de Ciberseguridad 
IoT – IIoT. / CMM IoT – IIoT

e apresentar uma estratégia de segurança cibernética 
e melhorar a sua resiliência nesta área, melhorando a 
resposta a incidentes, a Ciberdefesa e as capacida-
des de proteção de infraestruturas críticas (IC). Esta 
Dimensão demanda estratégia e política eficazes para 
fornecer capacidade nacional de segurança cibernéti-
ca, mantendo, ao mesmo tempo, os benefícios de um 
ciberespaço vital para o governo, as empresas inter-
nacionais e a sociedade em geral..

Dimensão 2 - Cibersegurança Cultura e Socie-
dade: revisão de elementos importantes de uma 
cultura de cibersegurança responsável, como a 
compreensão dos riscos cibernéticos na sociedade, 
o nível de confiança nos serviços de Internet, Admi-
nistração em linha e serviços de comércio eletrônico, 

Dimensão 4 - Quadros legais e regulatórios: 
examina a capacidade do governo para conceber e 
promulgar legislação nacional que se relacione di-
reta e indiretamente com a segurança cibernética, 
com especial ênfase às questões dos requisitos que 
regulam a cibersegurança e na legislação relaciona-
da com o cibercrime. A capacidade de fazer cum-
prir essas leis é examinada através da aplicação das 
mesmas, da ação penal, dos órgãos reguladores e 
dos tribunais. Além disso, esta Dimensão observa os 
quadros de cooperações formais e informais para 
combater o cibercrime.

Dimensão 5 - Normas e Tecnologias: aborda o 
uso efetivo e generalizado da tecnologia de ciberse-
gurança para proteger as pessoas, as organizações 
e a infraestrutura nacional. Esta Dimensão examina 
especificamente a implementação de normas e boas 
práticas de cibersegurança, o desenvolvimento de 
processos e controles e o desenvolvimento de tec-
nologias e produtos para reduzir os riscos de ciber-
segurança.

Etapas do Modelo de Maturidade 
da capacidade de cibersegurança 
(CMM IoT - IIoT)

As etapas definem quanto um país progrediu em re-
lação a um determinado Fator ou Aspecto da ca-
pacidade de cibersegurança. Uma revisão da CMM 
compara um país com estas etapas, indicando a ca-
pacidade de segurança cibernética existente.

Dinâmico: Existem mecanismos claros para alterar a 
estratégia nacional de acordo com as circunstâncias 
predominantes, como a tecnologia do ambiente de 
ameaça, o conflito global ou uma mudança significa-
tiva numa área de preocupação.

Estratégico: Foram feitas escolhas sobre quais par-
tes do Aspecto são importantes e aquelas menos re-
levantes para a organização ou nação em particular. 
A etapa estratégica reflete o fato de que estas es-
colhas foram feitas, condicionadas às circunstâncias 
particulares da nação ou organização.

Estabelecido: Os Indicadores de Aparência estão 
no lugar, e a evidência mostra que eles estão fun-
cionando. No entanto, não existe uma consideração 
aprofundada sobre os efeitos dos recursos. Poucas 
decisões de compensação foram tomadas em rela-
ção ao investimento relativo aos vários elementos da 
Vertente, mas é funcional e definido.

Formativo: Algumas características do Aspecto co-
meçaram a crescer e se formular, mas podem ser ad 
hoc, desorganizadas, mal definidas ou simplesmente 
novas. No entanto, a evidência desta atividade pode 
ser claramente demonstrada.
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Comissionamento: Nesta fase, não existe matu-
ridade de cibersegurança ou é de natureza muito 
embrionária. Pode haver discussões iniciais sobre o 
desenvolvimento de capacidades em segurança ci-
bernética, mas não foram tomadas medidas concre-
tas. Pode haver uma ausência de evidência observá-
vel nesta “Etapa”.

O CMM IoT - IIoT permite a avaliação comparativa 
da capacidade nacional atual de cibersegurança. A 
compreensão dos requisitos para atingir níveis mais 
elevados de capacidade indicará diretamente áreas 
para um maior investimento e como evidenciar esses 
níveis de capacidade.

Estudo da 
Cibersegurança
IoT-IIoT para a 
América Ibérica 
O Estudo da Cibersegurança IoT - IIoT para a Amé-
rica Ibérica tem como objetivo identificar o nível de 
maturidade com que conta uma nação nos ambien-
tes IoT e IIoT. 

O Estudo da Cibersegurança IoT - IIoT de um país 
envolve a coleta de dados por uma equipe de pes-

Fuente: Centro de Investigación de Ciberseguridad 
IoT–IIoT./CMM IoT–IIoT

quisadores que realizam no país uma pesquisa do-
cumental. O resultado é um relatório baseado em 
provas que:

 ●  Medem o nível de maturidade da cibersegurança 
de um país nos ambientes IoT - IIoT;
 ●  Detalham um conjunto pragmático de ações para 
combater o avanço das brechas de maturidade na ca-
pacidade de cibersegurança nos ambientes IoT - IIoT;
 ●  Identificam as prioridades para o investimento e o 
desenvolvimento de capacidades no futuro, em fun-
ção das necessidades específicas de um país nos 
ambientes IoT - IIoT.

Os benefícios de uma revisão da CMM para um país 
são numerosos e incluem:
 ●  Maior conscientização sobre cibersegurança e de-
senvolvimento de capacidades, e maior colaboração 
dentro do estado da nação avaliada;
 ●  Criação de redes de colaboração com organiza-
ções e a sociedade civil do país.

O Modelo de Maturidade da capacidade de ciberse-
gurança (CMM IoT - IIoT) ajuda as nações a enten-
derem o que funciona, o que não funciona e por que, 
em todas as áreas de cibersegurança. Isto é impor-
tante para que os estados e as várias organizações 
possam adotar políticas e fazer investimentos que 
tenham o potencial de melhorar significativamente a 
segurança no ciberespaço, respeitando também os 
direitos humanos de privacidade e liberdade de ex-
pressão.

O Modelo (CMM IoT - IIoT) não pretende ser um 
exercício estático; o processo contínuo de refina-
mento deve ser mantido para garantir que o (CMM 
IoT - IIoT) continue a ser aplicável a todos os contex-
tos nacionais e reflita o estado global de Maturidade 
da capacidade de cibersegurança nestes ambientes 
convergentes. No entanto, a evolução continuará a 
ser um exercício meditado, estimulado por evidência 
e prática. A modalidade de substituição da informa-
ção base do estudo será digital.
 
A criação do estudo constitui uma oportunidade para 
contribuir, promover um olhar de proteção e o conhe-
cimento, o diálogo, a cooperação e a assistência entre 
as organizações políticas, as organizações privadas, a 
academia e todas as áreas de interesse, a fim de oti-
mizar cada vez mais a Cibersegurança em ambientes 
hiperconvergentes.

Este é o primeiro estudo deste tipo a nível global e 
está projetado para ser realizado, inicialmente, em 
15 países da América Ibérica, com extensão para 
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países de alta relevância tecnológica em nível global 
como a Índia. Até aqui, esta coluna foi publicada em 
três idiomas: espanhol, inglês e português.

Recentemente, no dia 26 de setembro de 2022, foi 
apresentado o início da criação e levantamento do 
estudo no Congresso ISACA Ibero-americano 2022, 
que conta com a participação de todos os capítulos 
ISACA presentes em toda a América Ibérica. Mais de 
25 organizações apoiam e impulsionam a criação do 
“Estudo da Cibersegurança IoT - IIoT para a Amé-
rica Ibérica”, nas diferentes nações onde se realiza 
o estudo técnico em nível regional.

Considera-se relevante responder perguntas como:

 ● .Atualmente, como o pessoal de Cibersegurança 
em LATAM é treinado para obter o nível de conheci-
mento requerido nos ambientes IoT - IIoT?

 ●  Como o pessoal de Cibersegurança da América 
Latina é treinado para obter o nível de conhecimento 
requerido nos ambientes Industriais?

 ●  Como se identifica o nível de maturidade da Ciber-
segurança na região para os ambientes IoT - IIoT e 
qual é a projeção de crescimento?

Não devemos repetir as implementações de normas 
que não cubram pontos básicos como o desenvolvi-
mento do capital humano e o crescimento tanto pro-
fissional como acadêmico das suas capacidades. As 
lições aprendidas e as experiências adquiridas serão 

Fuente: Centro de Investigación de Ciberseguridad IoT – IIoT. / Países que actual-
mente realizan el estudio  CMM IoT – IIoT

novamente a melhor companhia para o crescimen-
to organizado dos ambientes hiperconvergentes, os 
quais são e continuarão a ser por várias décadas o 
maior pólo de crescimento produtivo para nossas 
sociedades.

O Estudo da Cibersegurança IoT - IIoT para a 
América Ibérica é o principal ponto de partida 
para saber onde estamos e identificar para onde 
devemos ir
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É possível um
mundo digital
sem senhas?
Anualmente, entre 20% e 50% de o pedidos 
de assistência técnica de TI são para 
redefinir senhas, de acordo com o Gartner 
Group.
 
A fim de proporcionar ambientes seguros, o 
método de autenticação sem senhas ou 
passwordless é uma tendência que está 
crescendo no mundo do trabalho híbrido, em 
que os usuários interagem com smartphones, 
PC, laptops, tablets ou wearables, e que 
utiliza dados biométricos, chaves de 
segurança ou dispositivos móveis.
 
Soluções como a Duo Security brindam o 
usuário com uma verificação por múltiplos 
fatores e com diversas opções, que podem 
ser a notificação pelo smartphone,  um token 
de hardware ou a biometría. Estas 
ferramentas liberam os usuários daqueles 
mecanismos que poderiam ser pesados ou 
pouco habilitados e também acompanham, 
por enquanto, os repositórios de senha, mas 
que também eventualmente vamos nos 
libertando deles.

Diga adeus às
senhas sem
comprometer
a sua segurança,
com a Duo!
> Saiba mais
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Educação

Ghassan Dreibi
Diretor de Cibersegurança, Americas

Yair Lelis
Líder de Vendas Regional de Cibersegurança

Fabio Peake
Gerente de Desenvolvimento de Negócios e 
Gerente de Canais de Cibersegurança

Gerardo Carrión
Arquiteto de Soluções Técnicas de 
Cibersegurança

Cybersecurity 
Academy
espera por você
por

Imagem: Simon Abrams, Unsplash.
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Cybersecurity 
Academy
espera por você

Neste artigo, contamos todos 
os detalhes do plano sobre 
cibersegurança para parceiros e 
clientes, desenvolvido e ministrado 
pela Cisco.

Nossa empresa é 
líder e está sempre 
na vanguarda com 
novas soluções e 

desenvolvimentos. Esta 
liderança se fortalece 

quando contribui 
para a formação 
dos profissionais. 

A educação é uma 
contribuição de valor 
para o bem comum

“

”Ghassan
Dreibi
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O que me motivou a realizar este projeto 
foi a necessidade de adaptação ao nosso 
mundo atual. Tudo está mudando em 
grande escala e é preciso evoluir, crescer 
e continuar conhecendo novos modelos de 
educação. No meu ADN de engenheiro há 
sempre o impulso de me formar e partilhar 
o conhecimento com os outros. 

A Cisco apoia sempre novas iniciativas. 
Neste caso, foi incondicional realizar a 
Academia e levá-la a qualquer canto do 
mundo com apenas um clique. O convite 
é para participar de nossas sessões e 
compartilhar a experiência multiclase, sem 
custo adicional, apenas desfrutando do 
processo de aprendizagem.

Gerardo Carrión, criador da academia e 
principal promotor da iniciativa.



O que é a Cybersecurity Academy?

A Academia de Cibersegurança é um programa pro-
jetado para guiar, mundialmente, nossos parceiros de 
negócios desta disciplina, a partir de uma perspectiva 
diferente. Através de um programa abrangente que 
contribui para a transformação da indústria, vamos 
analisar novas tendências, ameaças, melhores práti-
cas, casos de uso e outras técnicas adicionais. Além 
disso, abordaremos os problemas com uma aborda-
gem aberta que nos permita partilhar experiências.

Como nasceu a iniciativa?

Surgiu de uma necessidade. Os talentos em nossa 
área são escassos em relação à demanda de tra-
balho e à escalabilidade do mercado que veio junto 
à aceleração digital. É por isto que um programa de 
treinamento e intercâmbio como este é uma grande 
oportunidade para os especialistas acompanharem a 
arquitetura de segurança em primeira mão.

A quem se dirige?

Está endereçado aos parceiros e clientes da Cisco 
de língua espanhola. 

A inovação foi gerada no México e a Cisco expan-
de-a para dar a oportunidade de participação aos 
seus principais integradores. Na Academy geramos 
um espaço de aprendizagem coletiva sobre Ciber-
segurança, que vai desde discutir as prioridades dos 
CISOss até tendências no cenário de ameaças.

A implementação

Nossa Cybersecurity Academy tem um formato hí-
brido com o qual buscamos ser congruentes com 
a realidade que vivemos; além disso, geramos con-
teúdo valioso baseado na retroalimentação direta de 
nossos parceiros. Portanto, quando chegamos às 
sessões presenciais, temos diálogos desafiadores 
e alinhados às necessidades do mercado atual de 
cibersegurança.
 
Dentro da Cybersecurity Academy incentivamos a 
geração de valor com os nossos clientes finais, pelo 
que, em vez de avaliações, cada parceiro traz novas 
oportunidades com os temas mais atuais da indús-
tria, para que possamos sentar à mesa dos nossos 
CISOs, levando uma mensagem relevante para o 
negócio.
 
Nossa Academia está aberta a todos os nossos par-
ceiros com vontade de ter uma habilitação nunca 
antes vista na Cisco pelos seus parceiros, aquela 
que realmente pode gerar um impacto positivo em 
todos os nossos clientes; por isso pedimos um total 
compromisso nas sessões, contribuição com tópicos 
atuais e geração conjunta de conversas como uma 
consequência do programa.

Imagem: Tim Graf, Unsplash.
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Diário

Setembro de 2022 / Janeiro de 
2023, 10.00 am (Horário Central)

Setembro

22
Cisco’s Unified
Agent: Cisco Secure
Client

Dezembro

8
SecureX set up
Workflows easy to
Consume

Outubro

27
Cisco TAC Time -
Secure Endpoint
Best Practices

Outubro

20
Cryptography in our
days

Setembro

29
Cisco TAC Time -
Kick Off
Presentation

Dezembro

15
Brace Yourself!
Take a Proactive
Approach to Defend
Your Applicaction
Workloads

Security Catch the
Flag- Hybrid Onsite
& Virtua

Novembro

3

Outubro

6
Hybrid Cloud
Security, Top
Trends and Best
Practices

Janeiro

19
Identity Services
Engine 101
Masterclass

Novembro

24
Cisco TAC Time –
NGFW Best Practices

Outubro

13
A Day in the life of a
Threat

Janeiro

26
Cisco TAC Time -
ISE Best Practices

Dezembro

1
From Ship to Shore:
Integrations and
Securely Taking
Control Beyond
Cisco Secure

O benefício de participar

A Cybersecurity Academy é um programa que pode 
realmente fazer a diferença nesta indústria cada vez 
mais competitiva. Enquanto continuarmos a gerar 
conteúdo valioso para os nossos parceiros e a par-
tilhar as melhores práticas dentro desta comunidade, 
seremos cada vez mais relevantes para o negócio 
dos nossos clientes. Mas, acima de tudo, teremos a 

oportunidade de tornar a América Latina muito mais 
segura e ciber-resiliente

¡Nos vemos na próxima sessão da Academia!

https://www.cisco.com/c/es_mx/partners/cyberse-
curityacademy.html
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