Perfil da jurisdição

Os recursos da IoE ajudam Delaware a oferecer
segurança cibernética premiada e treinamento de
recuperação de desastres

RESUMO EXECUTIVO
Objetivo
•

Estabelecer um plano de segurança da
informação e governança da continuidade
de operações para que todas as
agências estaduais se protejam contra
todas as ameaças, inclusive violações de
segurança de dados

Estratégia
•

Treinamento amplo, extensão e formação
para funcionários

•

Estratégia de segurança uniforme
aplicada em todos os governos estaduais

Soluções
•

Programa de treinamento de segurança
cibernética online obrigatório para todos
os funcionários do Poder Executivo

•

Iniciativa de planejamento crítico de
recuperação de desastres e continuidade
de operações

•

Eventos de treinamento especializado,
inclusive Conferência sobre Segurança
Cibernética e Exercício de Segurança
Cibernética

•

Programas de certificação para ISOs
estaduais

•

Testes de penetração avaliam o preparo
de cada agência estadual para lidar com
possíveis ataques de segurança cibernética

Impacto
•

O número de incidentes caiu de forma
mensurável, à medida que o programa de
Educação e Conscientização amadureceu

•

Considera-se que Delaware esteja
na vanguarda da conscientização da
segurança cibernética, e o estado recebeu
alguns prêmios oficiais e designações do
governo e empresas de terceiros

Informações básicas
Em janeiro de 2014, a Cisco divulgou os resultados de uma análise profunda dos
benefícios econômicos da Internet de Todas as Coisas (IoE) para o setor público.
O modelo da Cisco revelou que a adoção dos recursos de IoE em 40 casos de
uso fundamentais do setor público nos próximos 10 anos, como água inteligente,
edifícios inteligentes, energia inteligente, estacionamento inteligente e muito mais,
resultaria em cerca de US$ 4,6 trilhões em “valor em jogo” (http://bit.ly/1aSGIzn).
Na próxima fase de sua análise, a Cisco contratou o Cicero Group, uma firma líder
do setor de consultoria e pesquisas estratégicas voltadas para dados, para realizar
um estudo global dos recursos de IoE nesses 40 casos de uso. A intenção era
descobrir como as melhores empresas do setor público “conectam o que antes
funcionava de maneira independente”, conforme a definição da Cisco. Para isso, o
Cicero Group realizou entrevistas com várias jurisdições líderes do setor público:
governos federal, estadual e municipal; empresas da área de saúde; instituições
de ensino; e organizações não governamentais (ONGs); para analisar como esses
líderes globais tiram proveito da a IoE atualmente.
A pesquisa examinou projetos reais, que são gerados em escala (ou através
de pilotos com potencial óbvio de escala) e que representam a vanguarda da
preparação e da maturidade da IoE no setor público. O objetivo da pesquisa era
entender o que havia mudado nas jurisdições em termos de pessoas, processos,
dados e coisas e como outras empresas do setor público podem aprender
(e replicar) com o caminho trilhado por esses líderes globais de IoE. Em muitos
casos, essas jurisdições são clientes da Cisco; em outros, não. O foco desses
perfis de jurisdição, portanto, não é elogiar o papel da Cisco no sucesso dessas
empresas, mas documentar a excelência da IoE e o modo como as entidades do
setor público colocam a IoE em prática atualmente, além de informar um roadmap
de mudanças que permitirá que o setor público enfrente desafios complexos em
várias frentes usando as melhores práticas do mundo.
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Sobre o estado de Delaware
O estado de Delaware criou uma iniciativa de segurança de dados renomada
para informar e treinar todos os funcionários estaduais para reconhecerem e
responderem de modo apropriado às ameaças à segurança cibernética. Essa
iniciativa emprega um sistema de treinamento uniforme, com eventos mensais
e anuais, programas de certificação de segurança, simulações de violação à
segurança cibernética e programas educacionais online. Além disso, o estado
administra um programa ativo de planejamento de recuperação de desastres
e continuidade de operações para ajudar na antecipação e no preparo contra
ameaças à segurança cibernética.

“Tínhamos um foco
realmente bom em
segurança... mas ele era
tático e técnico. Tínhamos
os firewalls certos em vigor
e as ferramentas antivírus
e outras tecnologias para
nos manter seguros. O
que faltava era a visão
holística. Não tínhamos
muitas políticas a serem
seguidas. Não tínhamos
nenhum tipo de educação
formal e conscientização
dos funcionários estaduais.
Dávamos uma atenção
limitada à continuidade dos
negócios e à recuperação
de desastres”.
Elayne Starkey,
CSO,
Departamento de Tecnologia e
Informações de Delaware

A CSO Elayne Starkey supervisiona o Gabinete de Segurança do Departamento
de Tecnologia e Informações de Delaware (DTI, Department of Technology and
Information). Sob a direção da Assembleia Geral de Delaware e do governador, o
DTI atende a todas as organizações estaduais, inclusive dos poderes legislativo,
judicial e executivo, escolas públicas e várias outras agências governamentais.
A Srta. Starkey trabalha junto com o Diretor de Informação do DTI, Jim Sills, e o
gabinete do governador. A equipe dela é responsável pelo projeto e a execução
do Programa de Segurança da Informação de Delaware e pelo Programa de
Continuidade de Operações e Recuperação de Desastres.
A Srta. Starkey se tornou CSO do DTI em 2006, depois de atuar por muitos anos
como CTO do estado e como CIO do Departamento de Segurança Pública de
Delaware. A Srta. Starkey tem experiência em engenharia de software no setor
privado na Xerox Corporation.

Objetivos
Em 2009, o governador de Delaware emitiu uma ordem executiva para exigir
que todas as agências estaduais estabelecessem um plano de continuidade de
operações para proteção contra todas as ameaças, inclusive violações à segurança
de dados. A Srta. Starkey descreveu o programa anterior do estado: “Nós tínhamos
um foco realmente bom em segurança, mas ele era tático e técnico. Tínhamos os
firewalls certos em vigor e as ferramentas antivírus e outras tecnologias para nos
manter seguros. O que faltava era a visão holística. Não tínhamos muitas políticas
sobre os livros. Não tínhamos nenhum tipo de educação formal e conscientização
dos funcionários do estado. Dávamos uma atenção limitada à continuidade dos
negócios e à recuperação de desastres”.

Estratégia
Em resposta ao plano de segurança e prevenção contra violação de dados
empresariais, a Srta. Starkey instituiu um plano amplo de treinamento, extensão e
formação para funcionários. Ela buscava estabelecer visão ampla de todo o governo
do estado e aplicar uma estratégia de segurança uniforme “holisticamente, não só
em nosso departamento, mas em todo o governo do estado”.
A Srta. Starkey indicou que o orçamento geral do DTI é US$ 39 milhões, o que
inclui a infraestrutura de TI e os custos de software. Ela estima que 2% a 3% ou
aproximadamente US$ 1 milhão desse orçamento são reservados para treinamento
de segurança e despesas administrativas.
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Solução
Informação e conscientização sobre segurança cibernética
Um dos primeiros passos foi o estabelecimento de um programa de treinamento
em segurança cibernética e um programa de conscientização para todos os
funcionários. Esse treinamento fornece aos funcionários insights sobre como evitar
riscos e vulnerabilidade à segurança cibernética. Isso inclui diretrizes específicas
para ações, como verificação dos arquivos antes de abri-los, melhores maneiras de
evitar ataques de phishing e não clicar em links suspeitos em um e-mail.
Os funcionários do estado recebem treinamento anual em segurança cibernética,
além do treinamento que recebem quando são contratados. O treinamento atual
incluiu os 15.000 funcionários do poder executivo do estado, 18.000 funcionários
do distrito escolar da pré-escola ao ensino médio e treinamento especial detalhado
para os 230 funcionários de segurança da informação (ISOs, information security
officers) do estado. De acordo com a Srta. Starkey, o ministro presidente da
Suprema Corte de Delaware recentemente também solicitou o aumento do
treinamento da segurança de dados para todos os funcionários do poder judiciário.
A Srta. Starkey chamou o treinamento de formação e conscientização de “marco”
do “programa de extensão muito agressivo” de Delaware.

“Reconhecemos que a
maioria dos funcionários
não está na área de
segurança da informação
como nós, mas são as
pequenas coisas que fazem
todos os dias enquanto
trabalham na frente do
computador, ou lidam com
papelada ou administram
pen drives, laptops e
dispositivos móveis,
que realmente fazem a
diferença na segurança de
nossa rede”, explicou a Srta.
Elayne Starkey,
CSO,
Departamento de Tecnologia e
Informações de Delaware

O treinamento é realizado por meio de um curso de 45 minutos, que inclui
instruções, questionários, exemplos de ameaças e outros conteúdos. Os usuários
seguem seu próprio ritmo. De acordo com a Srta. Starkey, o treinamento tem mais
de 30 módulos que são alternados a cada ano para abordar ameaças ou desafios
específicos. Esses módulos incluem matérias como proteção para dispositivos
móveis, engenharia social e como se manter livre do ataque de vírus. Além disso,
cada agência pode optar por incluir os módulos que considerar relevantes, como
HIPAA, que o Departamento de Saúde e Serviços Sociais de Delaware usa para
treinar os funcionários a lidar com registros médicos confidenciais.
Os módulos de treinamento reforçam procedimentos básicos de segurança para
operações diárias. “Reconhecemos que a maioria dos funcionários não está na área
de segurança da informação como nós, mas são as pequenas coisas que fazem
todos os dias enquanto trabalham na frente do computador, ou lidam com papelada
ou administram pen drives, laptops e dispositivos móveis, que realmente fazem a
diferença na segurança de nossa rede”, explicou a Srta. Starkey.
Um aspecto particularmente informativo do treinamento são os exercícios regulares de
“phishing” realizados pelo DTI. “Elaboramos cuidadosamente um e-mail que parece
com um ataque de phishing, mas tudo é coordenado de nosso escritório. Ele convida os
funcionários a abrirem um arquivo de anexo ou clicar em um link”, disse a Srta. Starkey.
“Se clicarem, eles visualizarão automaticamente uma tela informativa que diz ‘Opa.
Esperávamos que você não clicasse nesse link. Aqui estão todos os motivos pelos quais
você não deveria ter clicado’. Isso tem sido muito útil para me dar algumas métricas reais
e significativas para medir o quão atentamente nossos funcionários acompanham todo o
processo de formação e conscientização que oferecemos a eles”.
Para complementar essa extensão, o DTI também gerencia um programa de
pontuação onde os ISOs em cada agência do estado e distrito escolar são
entrevistados sobre suas práticas de segurança cibernética. A Srta. Starkey
explicou: “Fazemos isso duas vezes por ano. Eles preenchem uma pesquisa, que
resulta em uma pontuação numérica e uma Pontuação de Segurança da informação
de uma página fácil de gerenciar”. Os resultados são fornecidos aos funcionários de
segurança da informação e seus gerentes seniores.
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Para atender à necessidade crescente dos profissionais de segurança de dados
treinados, o escritório da Srta. Starkey também tem uma parceria com o programa
Cyber Aces. Essa organização patrocina eventos e competições que incentivam
os jovens na busca de formação e emprego nos campos de segurança de dados.
Delaware é um dos primeiros estados nos Estados Unidos a realizar Cyber Challenge
Camps e Cyber Aces Competitions para atrair jovens na busca de uma carreira na
área de segurança da informação. O estado também realiza uma conferência de
treinamento anual em segurança cibernética em todo o estado para funcionários
estaduais, locais, nacionais, militares e do setor privado. A cada ano, funcionários
estaduais e parceiros externos também passam um tempo em escolas do ensino
fundamental para informar os alunos sobre os princípios de segurança da Internet.

Planos de continuidade dos negócios e de recuperação de desastres
Em resposta a uma diretiva do governador, a equipe da Srta. Starkey também
assumiu a responsabilidade por ajudar cada agência do estado a estabelecer um
plano de continuidade de operações para proteção contra todos os riscos. “Minha
equipe é responsável por ir até cada agência estadual e trabalhar com ela para
ajudar na preparação de seu plano”, disse a Srta. Starkey. Seu trabalho incluía
agências do poder executivo, o Departamento de Educação e o poder judiciário.

“Todos os planos são
preparados de uma forma
homogênea, de modo que,
no caso de um desastre em
grande escala, poderíamos
acessar imediatamente
os planos de COOP e
fornecer informações
aos responsáveis pelas
decisões em meio a um
desastre”.
Elayne Starkey,
CSO,
Departamento de Tecnologia e
Informações de Delaware

Inicialmente, o DTI trabalhou com a Agência de Gerenciamento de Emergências de
Delaware para identificar “agências de tier um” que, de acordo com a Srta. Starkey,
são aquelas que se não puderem prestar serviços, correm riscos de perdas de
vidas ou sofrer danos significativos à propriedade. No momento, os planos para
todas as agências de tier um foram concluídos e os planos para as agências de tier
dois também estão quase prontos.
De acordo com a Srta. Starkey, esses planos são essenciais para operações do estado.
“Todos os planos são preparados de uma forma homogênea, de modo que, no caso de
um desastre em grande escala, poderíamos acessar imediatamente os planos de COOP
e fornecer informações aos responsáveis pelas decisões em meio a um desastre”.
“Temos uma metodologia uniforme e repetitiva que a equipe desenvolveu e ajustou
ao longo do tempo”, afirmou a Srta. Starkey, ao declarar que sua equipe tem sido
reconhecida pelos seus esforços. “No ano passado, o governador Markell ofereceu
à sua equipe o prêmio Governor’s Team Excellence Award e eles também foram
reconhecidos pelo Instituto Internacional de Recuperação de Desastres com o
prêmio 2012 Strategy of the Year Award”.

Conferências e eventos de treinamento
A Srta. Starkey organiza eventos de treinamento especializado durante todo o ano,
o que ela descreve como “partes fundamentais de nosso programa de formação
e conscientização”. Ela também realiza dois eventos de treinamento em grande
escala: a Cyber Security Conference para representantes dos setores público
e privado, a cada primavera; e o Cyber Security Exercise para funcionários do
governo a cada outono. Ela e seus colegas criam uma simulação de violação da
segurança cibernética em grande escala, na qual os participantes praticam planos
de emergência, inclusive técnicas de detecção, correção e recuperação.

Programas de certificação
A Srta. Starkey oferece programas de certificação para a equipe ISO do estado:
230 funcionários de segurança da informação, com um ou dois representantes de
cada área do governo do estado. Ao estabelecer elementos do programa, a Srta.
Starkey descobriu que a formação existente do programa ISO estava desatualizada
e não considerava o “modo como o mundo havia mudado nos últimos sete anos”.
Ela observou: “Não havia tantas manchetes sobre segurança como há hoje. Não
havia necessidade de tanta atenção”.
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Para retificar isso, a Srta. Starkey incentiva os ISOs a obter sua certificação CISSP,
que ela chamou de “padrão ouro” no treinamento em segurança da informação
em todo o mundo. Embora a certificação seja voluntária, o DTI apoia ativamente
o programa e oferece uma oportunidade de “campo de treinamento” para cada
ISO. “Nós pedimos que eles se aprofundassem bastante, e eu não gosto muito de
pedir isso a nossos funcionários sem oferecer treinamento”, disse ela. Os campos
de treinamento são realizados com a assistência da (ISC)2, uma organização de
certificação profissional, e a Universidade do Texas. “Isso prepara os alunos para a
realização do exame de certificação”, disse a Srta. Starkey.

Recentemente, o programa
recebeu o prêmio Cyber
Innovation Award do
SANS Institute. Além disso,
o governador Markell
tem apoiado bastante
o programa DCISO e
convida aqueles que
recebem a certificação
para uma cerimônia
de reconhecimento
e apresentação de
credenciais em seu
gabinete.

A Srta. Starkey e seus colegas instituíram um programa de treinamento de
certificação adicional para os funcionários públicos de Delaware: a designação
Delaware Certified Information Security Officer (DCISO). Esse programa é realizado
por meio de alguns cursos de treinamento online e outras atividades, inclusive
várias eletivas, como a ajuda com exercícios ou a realização de apresentações em
reuniões ISO regulares.
Os funcionários inscritos no treinamento DCISO recebem créditos a cada área concluída,
que a Srta. Starkey descreveu como “um programa de incentivo em sua forma
mais simples, algo a desejar e para demonstrar à sua gerência o grau de seriedade
empregado na obtenção de segurança da informação”. O programa recentemente
recebeu o prêmio Cyber Innovation Award do Instituto SANS. Além disso, o governador
Markell tem apoiado bastante o programa DCISO e convida aqueles que concluem a
certificação para uma cerimônia de reconhecimento e apresentação de credenciais em
seu gabinete. A Srta. Starkey descreveu o apoio no nível executivo como “enorme” para
o seu departamento na motivação dos funcionários.
Além disso, a Srta. Starkey afirmou: “Durante o ano todo, oferecemos outros tipos
de treinamento para nossos funcionários de segurança da informação e treinamento
técnico para a equipe de TI”.

Testes de penetração
A Srta. Starkey descreveu os esforços da sua agência na realização de testes de
penetração como uma forma importante de avaliar o preparo de cada agência do
estado para lidar com possíveis ataques de segurança cibernética. Esses testes
envolvem ataques simulados orquestrados pela equipe de DTI em conjunto com
parceiros de fornecedores confiáveis. Como a rede de TI de Delaware é altamente
centralizada, é relativamente fácil para o DTI realizar esses testes e monitorar e
analisar os resultados.
A Srta. Starkey destacou que o DTI realizará esses testes ou atividades de análise
mais profundas com frequência, com agências que não tiveram uma pontuação
particularmente boa no exercício de pontuação anual. Isso é útil para identificar e
abordar vulnerabilidades que podem afetar a rede em todo o estado.
Em termos de tecnologia específica para firewall e antivírus, a Srta. Starkey destaca
que o estado de Delaware utiliza uma combinação de ferramentas do setor para
assegurar a proteção da rede. Isso é um acréscimo ao treinamento específico
para o usuário e especializado em TI que ela considera essencial para combater
ameaças e abordar vulnerabilidades.
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“Vamos contar o que
aconteceu. Nossa
contagem de incidentes
caiu radicalmente.
Coçávamos a cabeça e
pensávamos: ‘Estamos
tentando diminuir nossa
exposição, e estão
ocorrendo mais incidentes
do que nunca’. Concluímos
que esses incidentes já
ocorriam antes da formação
e conscientização, só não
sabíamos nada a respeito
deles. Conhecimento é
poder. Não é possível
corrigir algo até ter
informações a respeito
dele”.
Elayne Starkey,
CSO,
Departamento de Tecnologia e
Informações de Delaware

Figura 1. Delaware: Conexões novas e melhores.

Fonte: Cisco Consulting Services, 2014

Impacto
A Srta. Starkey admitiu que, inicialmente, era difícil medir os resultados de seu
trabalho. “Nem todos os benefícios são facilmente quantificáveis”, ela declarou, “mas
vou mencionar um em particular que nos pegou de surpresa. Nós acompanhamos
o número de incidentes de segurança relatados ao nosso serviço central. Em
seguida, veio nosso programa de formação e conscientização para aumentar os
conhecimentos das pessoas e garantir que elas saibam com quem devem entrar
em contato. Se perceberem algo incomum ou perderem um laptop ou um drive
USB, elas deverão saber o que se espera delas nesses tipos de casos”.
A Srta. Starkey explicou os números iniciais após a implementação de suas
atividades de formação e conscientização: “Vou contar o que aconteceu. Nossa
contagem de incidentes caiu radicalmente. Coçávamos a cabeça e pensávamos:
‘Estamos tentando diminuir nossa exposição, e estão ocorrendo mais incidentes
do que nunca’. Concluímos que esses incidentes já ocorriam antes da formação
e conscientização, só não sabíamos sobre eles. Conhecimento é poder. Não é
possível corrigir algo até saber dele”.
A Srta. Starkey reconheceu que “superficialmente, essa pode parecer uma métrica
negativa”, mas como comprovação do aumento da conscientização e relatórios, o
gabinete dela interpretou o pico no número de incidentes como um sucesso. Ela
indicou que à medida que o programa de formação e conscientização amadureceu,
o número de incidentes caiu de maneira notável.
Graças ao trabalho da Srta. Starkey e seus colegas, considera-se que o estado de
Delaware está na vanguarda da conscientização sobre a segurança cibernética e
isso tem sido reconhecido com alguns prêmios e designações oficiais do governo
e organizações de terceiros, inclusive o Centro de Governo Digital e o Instituto
Internacional de Recuperação de Desastres. A Srta. Starkey foi escolhida em 2012
como uma das 10 pessoas mais influentes na área de Segurança da Informação do
Governo pelo GovInfoSecurity.com.
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Lições aprendidas/próximas etapas
A Srta. Starkey mencionou que um dos desafios de seu trabalho é proteger a
cooperação de muitas agências diferentes do estado e seus funcionários. “Temos
que procurar maneiras criativas e interessantes para conquistar o apoio deles ao
programa, incentivá-los a prestar atenção na segurança e executar os passos
necessários para proteger os dados em sua empresa”.

“Temos que procurar
maneiras criativas e
interessantes para
conquistar o apoio deles
ao programa, incentiválos a prestar atenção em
tudo isso e executar os
passos necessários para
proteger os dados em sua
organização”.
Elayne Starkey,
CSO,
Departamento de Tecnologia e
Informações de Delaware

A Srta. Starkey descreveu o programa de pontuação como um método criativo de
motivar os funcionários no aprendizado e medir o sucesso do programa. “Isso tem
sido muito útil”, disse ela. “Nós passamos por três rodadas agora, duas vezes por
ano. Sempre colocamos as pontuações anteriores na parte superior do cartão de
resultados após a primeira rodada. Isso permite que eles avaliem em que pontos
apresentam melhoramento de sua postura de segurança geral com os anos.
Também dá a eles uma forma de demonstrar suas áreas de gerenciamento onde
não estão se saindo muito bem e ajudá-los a fazer lobby pelo financiamento ou
os recursos, ou o tempo, ou o que for necessário para melhorar sua pontuação na
próxima rodada”.
Em evento de treinamento, a Srta. Starkey acompanha seus resultados e realiza
análises, indicando possíveis áreas de aprimoramento. Ela afirmou: “Nas simulações
que analisamos, há uma lista de lições aprendidas e coisas que podemos ajustar e
fazer melhor. Nós documentamos todas essas descobertas”.
Quando perguntada o que considera a área onde a melhoria é mais frequente,
a Srta. Starkey respondeu: “Isso provavelmente parece genérico, mas é a
comunicação. Sempre há uma categoria para a melhoria da comunicação. Com
frequência, os participantes percebem: ‘Eu me esqueci de informar fulano e
beltrano’ ou ‘Eu me esqueci de colocar essa organização no loop do processo’.
Voltamos ao plano de COOP e corrigimos a checklist para ter certeza de que isso
não ocorrerá de novo. Já que quando você está em uma situação de crise, grande
parte do seu senso comum escorre pelo ralo, é extremamente útil ter um modelo e
diretrizes a serem seguidos”.
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