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Reflexão inicial

NÃO EXISTENTE
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Reflexão inicial

"Os eventos cibernéticos têm

o potencial de causar perdas

catastróficas, com impactos

de longo alcance que se

estendem além dos

negócios violados e suas

seguradoras. O risco

cibernético é um risco de

alta gravidade, como os

perigos naturais que os

modelos tradicionais de

catástrofe foram criados para

resolver " (Tradução livre).



Missão Fornecer soluções de tecnologia da 

informação e da comunicação para a 

execução e o aprimoramento das 

políticas sociais do Estado brasileiro

29 bilhões
de registros nas bases de dados

34,5 milhões
de benefícios previdenciários/mês pagos 

com seus sistemas

7,9 milhões de solicitações de 

seguro-desemprego processadas em 

2017

3.600 empregados (2017)
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Dataprev em síntese

Principais produtos



Prêmios e Reconhecimentos

2018
As Melhores da Dinheiro - IstoÉ Dinheiro

Melhor empresa no setor de Serviços Públicos 

Empresas Mais - Estadão

Terceiro lugar em Governança Corporativa

7 ° Prêmio A3P - Ministério do Meio Ambiente

Uso/Manejo Sustentável dos Recursos Naturais

Melhores & Maiores de Exame - Edição especial Exame

Dataprev  - Melhor empresa no setor de Indústria Digital

2017
DCD Awards Latin America 2017 - Datacenter Dynamics

Dataprev - Melhor Prestação de Serviço Digital no Setor Público

As Melhores da Dinheiro - IstoÉ Dinheiro

Dataprev - Melhor empresa no setor de Serviços Públicos

Melhores & Maiores de Exame - Edição especial Exame

Melhor empresa no setor de Indústria Digital



Evolução da Segurança da Informação

1990
Surgimento dos primeiros Malwares

Hacking for fun / Script kids

Contexto Mundial

2005
Service Pack Windows

SPAM – Gerência da porta 25

2014

6 bilhões de pessoas tem telefones celulares e 4,5 tem banheiros

(segundo relatório da ONU)

Drone achado no gabinete do primeiro ministro japonês tinha 

material radioativo {IDG Now}

Big Data

Pesquisa no Twitter revela que Nova Iorque dorme 3 horas mais tarde 

aos domingos

{MIT Technology Review}

Snowden

Ataque ao sistema das centrífugas de enriquecimento de 

urânio no Irã - Worm Stuxnet

(Revista Veja)
2010

Ataques a 

sistemas 

SCADA



Information is Beautiful

http://www.informationisbeautiful.n

et/visualizations/worlds-biggest-

data-breaches-hacks/

Ashley Madison 37 milhões de usuários

Anthem 80 milhões

OPM (US Office of Personnel Management)

22 milhões empregados federais (incluindo agentes)

Panamá Papers 2.6 terabytes (inf. financeiras)

Yahoo 3 bilhões de credenciais

Vault 7 Documentos da CIA

Equifax 145 milhões

US-Coréia do Sul 235GB em documentos militares

Paradise Papers 1.4 terabytes (inf. financeiras)

Facebook and Cambridge Analytica 50 milhões

Under Armour 150 milhões

Data Breach / Data leaks

2015

2016

2018

2017

Evolução da Segurança da Informação

Ciberataque na Arábia Saudita quase causou explosão em 

petroquímica e pode se repetir em breve

(New York Times)

Contexto Mundial



Evolução da Segurança da Informação

Contexto nacional

Segurança da Informação pensada estrategicamente

Justiça determina que site "Tudo sobre todos" seja retirado do ar (Correio Braziliense)

Hackers quadruplicaram ataques ao governo em 2014

(CTIRGov - Estatísticas de incidentes de rede na APF)

• Volumetria dos ataques

• Ataques direcionados

• Hacktivismo (Anonymous)

Legislação

Instrução Normativa GSI/DSIC/PR Nº 1

NC 1 a 21

Decreto nº 8135/2013

Lei de Acesso a Informação – LAI 2011

Lei anticorrupção

Legislação Geral de Proteção de Dados

Lei das estatais 13.303

Histórico

1989 .BR

1991 Internet

1991 1º Backbone (RNP)

1993 Web

1994 1º Bloco de IP

1995 Comitê Gestor



1996

1997

Foco na proteção de dados

Segurança de Sistemas e Dados

2000
Diretrizes Tecnológicas 

(Precursor do PDTI nos moldes atuais)

2001
POSIC v1 

(com base na BS 17799)

1998
Vertente Rede Corporativa

Segurança e Controle de Acesso à Internet

2002 Criação da CGSI vinculada à Presidência da Dataprev

DATAPREV

Evolução da Segurança da Informação



2011
Reformulação da POSIC no formato atual (IN 01)

Publicação do Manual v1

Normativos internos diversos (4 iniciais)

Participação nos grupos de trabalho do GSI

2012

Formalização da CTIR 

Reestruturação da CGSI (CMAS, COCN)

Classificação LAI

Programa de Conscientização

1º Programa de Continuidade (voltado para o negócio do cliente)

Responsabilidade legal do IP/Logs/Dado Pessoal (Marco Civil da 

Internet)

2013
POSIC v3

Manual de SIC

EaD obrigatório

2014
Gestão de Incidentes de SIC

POSIC v4 

Curso Certificação Digital 

Re-teste

DATAPREV

Evolução da Segurança da Informação



2015
Pesquisa comportamental

Mês da Segurança 2015 (1ª edição)

Datas comemorativas

Curso Desenvolvimento Seguro para Desenvolvedores Codificadores

DATAPREV

Evolução da Segurança da Informação

2016
Fórum TIC Incidentes (Unicamp, CTIR.Gov, 1 fornecedor)

2º Programa Continuidade

Testa Senha ebook sobre senhas

2017

Política de Continuidade de Negócios v1

Política de Riscos Corporativos v1

Segurança ofensiva (Phishing) 

Cartilha mídias sociais

Mês da Segurança 

Riscos negócios/ processos

Criação da área de Governança Corporativa



Evolução da Segurança da Informação

2018

Políticas e Normas

Gestão colaborativa

POSIC v6

Aprovada pelo Conselho de Administração

Abrangência

Privacidade como princípio

Governança Corporativa

Riscos corporativos

Governança de SI 

Reestruturação da Área de Segurança

Criação de times especializados

Contratação de SOC para Analytics e Inteligência em Segurança

Empresa estratégica nacional

Conscientização

Práticas simuladas

EaD por trilhas / nivelamento

Mês da Segurança

Parceria com a Marinha

Capture the Flag

Framework SegCiber

DATAPREV
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2) Um dia, ao acessar sua caixa de entrada do correio eletrônico, você acha que recebeu um e-mail de um 

amigo que não tem contato há, pelo menos, 2 anos. Ao abrir o e-mail, o texto diz: “Olá amigo! Por favor, clique 

neste link (http://shorturl.jhdsuyc.com) porque nele há uma surpresa para você.” 

O que você faria neste caso?

( ) Ligaria para este amigo antes de acessar o link encaminhado no e-mail.

( ) Acessaria o link para ver qual a surpresa o seu velho amigo preparou para você.

( ) Não acessaria esta URL (link).

Resposta: Opção 1 e 3

Feedback

Opção 1: Esta é, sem dúvida, a melhor estratégia. O fato de você não manter contato com este amigo há muito tempo 

faz com que o conteúdo do e-mail se pareça com uma tentativa de phishing. Neste caso, alguém mal intencionado 

poderia ter obtido acesso à conta de e-mail do seu amigo e usado este acesso para explorar a confiança existente 

entre vocês. Uma URL pode facilmente esconder um código malicioso (malware). Ao ligar para seu amigo antes de 

acessar o link você evitará cair no golpe, além de ajudá-lo com o alerta sobre um possível acesso indevido à conta de 

e-mail dele.

Opção 2: Esta estratégia não é recomendada. O endereço de e-mail do seu amigo parece ter sido usado para uma 

possível tentativa de phishing, aproveitando, neste caso, a relação de confiança existente entre vocês. Uma URL pode 

facilmente esconder um código malicioso (malware).

Opção 3: Esta é uma boa estratégia, já que o endereço de e-mail do seu amigo parece ter sido usado para uma 

possível tentativa de phishing, aproveitando, neste caso, a relação de confiança existente entre vocês. Uma URL pode 

facilmente esconder um código malicioso (malware). No entanto, teria sido melhor ligar para seu amigo e alertá-lo 

sobre o possível uso indevido da conta de e-mail. Além disso, este alerta servirá para que seu amigo fique atento 

quanto a novas tentativas de phishing usando o endereço de e-mail dele.

Controle: MOD_PT.00028149

Categoria: Comportamento 



2.1) A partir da sua resposta anterior, indique quais opções abaixo o orientaram a não acessar o link:

( ) A saudação é genérica e não contém seu nome (“Olá amigo!”).

( ) O texto é polido e educado (“Por favor, clique neste link”).

( ) O link faz uso de um encurtador de URL que oculta seu destino real (http://shorturl.jhdsuyc.com).

( ) O remetente tenta usar sua curiosidade para forçá-lo a clicar no link (“há uma surpresa para você.”).

( ) A mensagem é muito curta para ter sido escrita por alguém real.

Resposta: Opções 1, 3 e 4.

Feedback

Opção 1: Pessoas que se conhecem tendem a se referir umas às outras pelo nome. Já um estranho tentando se 

passar por amigo geralmente não possui esta informação. Este é uma pista de que a mensagem é uma fraude.

Opção 2: Cada pessoa tem um estilo de escrita, algumas mais e outras menos formais. O uso de linguagem 

informal, portanto, não se apresenta como indicativo de veracidade para uma mensagem. 

Opção 3: O uso de encurtadores de URL é uma prática útil e bastante difundida, mas possui o efeito colateral de 

esconder o conteúdo do link para onde remeterá o usuário. Nunca clique em um link suspeito. Se não tiver total 

certeza sobre seu destino e quiser usá-lo, use um expansor de URL antes de clicar e saiba de antemão para 

onde ele leva.

Opção 4: As mensagens de phishing frequentemente apelam para nossos comportamentos instintivos, como a 

curiosidade, o desespero ou a desatenção. Ao oferecer uma “surpresa”, o remetente tenta atiçar a curiosidade 

do usuário, pois é sabido que este artifício permite infectar um número imensamente maior de vítimas.

Opção 5: O comprimento da mensagem não tem uma relação direta com o fato de ser ou não um phishing. Seu 

conteúdo, no entanto, pode oferecer diversas pistas para indicar se se trata de phishing ou não.

http://shorturl.jhdsuyc.com/








Blitz - estações de trabalho 



Checkup de dispositivos móveis 



1ª Simulação

Clicaram Não clicaram



2ª Simulação

Clicaram Não clicaram
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“

Desafios para o futuro

A Segurança deve ser 

Data Centric

Os ataques estão superando as 

defesas das empresas em 

velocidade recorde

A segurança de dados, 

independentemente de onde sejam 

armazenados, vira um problema 

crítico

“



Valor da 

Informação

É melhor prevenir o vazamento do petróleo ou pagar a limpeza? 

E o impacto ambiental?

Qual é o custo de um incidente nuclear?

Base de Dados custa quanto?

Desafios para o futuro



Relatório da Thales sobre 

Ameaças a Dados – 2018

https://dtr-pt.thalesesecurity.com/

Desafios para o futuro



Desafios para o futuro

Estratégia de Transformação digital brasileira 

• E-Citizen

• Plataforma de cidadania digital

• GovData/Cidadão.Br/Brasil Cidadão

Equilibrar as 3 vertentes da proteção de dados

• Economia dos dados para transformação digital

• Transparência 

• Garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais

Segurança virou diferencial competitivo para os negócios digitais

• IoE

• Nanotecnologia

• Biotecnologia

• Segurança adaptativa

Ambiente Digital Seguro e Confiável

• Sociedade

• Governo (Forças Armadas, empresas)

• Indústria

• Sociedade



Desafios para o futuro



CASE DE SUCESSO (E-Estônia)

Voto pela Internet.

Abriram mão de carteira de identidade em suporte físico para ter 

a digital para baratear custos.

Não tem mais carteira de motorista. A informação está disponível 

em BD quando acessa a identidade do cidadão.

Não tem mais certidão de nascimento. É uma informação no BD.

Não tem mais diploma escolar. É uma informação no BD.

A declaração de imposto de renda é feita pelo governo. O cidadão 

recebe apenas para aprovar/corrigir. O governo tem todos os 

dados.

O dado é do cidadão. O agente público vê somente a parte que 

interessa para a prestação do serviço. O controle de acesso/perfis 

é eficiente.

A identidade digital é barata e segura.

Em primeiro lugar criaram a identidade digital para depois criar os 

serviços usando a identidade digital.

Exemplo de uso de Blosckchain: para validar assinaturas digitas 

criptografadas por longos períodos.

Governo não usa public cloud.

Os incidentes de segurança na Estônia foram de pouca gravidade. 

Problemas com malware.



Pilares Cybersecurity Heat map ITU Global Cybersecurity Index

Desafios para o futuro



DESAFIOS PARA O FUTURO

Cybersecurity Heat map ITU Global Cybersecurity Index



CIS Controles 7.0.1 Março 2018



Framework NIST 1.1 Abril 2018



Evolução do CobiT



Modelo Operacional de Segurança Cibernética





A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo.
Peter Drucker

It takes 20 years to build a reputation and five 

minutes to ruin it. If you think about that, you'll do 

things differently.
Warren Buffet


