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Introdução e base do estudo

Em um mundo cada vez mais conectado, as vulnerabilidades cibernéticas de 

infraestruturas críticas representam desafios para governos e proprietários/

operadores em cada setor e no mundo todo. 

Com a economia global ainda fragilizada após a crise 
financeira do ano passado, assegurar a integridade 
e a disponibilidade de empresas de infraestruturas 
críticas nacionais pode não ser uma prioridade 
governamental, mas continua sendo um fator 
determinante de vulnerabilidade estratégica.

Seiscentos executivos de TI e de segurança de 
empresas de infraestrutura crítica em sete setores 
de 14 países responderam anonimamente a uma 
série de perguntas detalhadas sobre suas práticas, 
atitudes e políticas sobre segurança — o impacto da 
regulamentação, seu relacionamento com o governo, 
medidas de segurança específicas aplicadas a suas 
redes e os tipos de ataques que enfrentam.

Proprietários e operadores de infraestruturas críticas 
relatam que suas redes de TI estão constantemente 
sob ataques cibernéticos, frequentemente de 
adversários de alto nível. O impacto de tais 
ataques costuma ser grave e seu custo é alto e 
de ampla repercussão.

Embora os executivos geralmente demonstrem 
satisfação com os recursos de que dispõem para 
segurança, os cortes motivados pela recessão 
foram amplos e, ocasionalmente, profundos. 
Há preocupação sobre o grau de preparação 
das infraestruturas críticas para lidar com ataques 
em grande escala.

Ao reunir dados sobre as medidas de segurança 
realmente adotadas pelas organizações, podemos 
fazer uma comparação objetiva da segurança 
em diversos setores de infraestrutura crítica e em 
diferentes países. Os executivos responsáveis por 
sistemas de controle industrial ou operacional 
também responderam a uma série de perguntas 
especiais sobre as medidas de segurança adotadas 
nesses sistemas.

Os executivos da China relataram as mais altas taxas 
de adoção de medidas de segurança, incluindo 
criptografia e forte autenticação de usuário. Dentre 
todos os setores, os executivos das áreas de água/
esgoto relataram a mais baixa taxa de adoção de 
medidas de segurança.

Classificados por setor e por país, os dados da 
pesquisa revelam variações significativas em atitudes 
e em relatórios sobre regulamentação e outras 
atividades governamentais. Os executivos da Índia 
relataram os mais altos níveis de regulamentação, 
seguidos de perto por China e Alemanha. 
Os executivos dos Estados Unidos informaram 

os mais baixos níveis. Os pontos de vista sobre o 
impacto e a eficácia da regulamentação variaram 
amplamente, mas, no geral, a maioria concorda que 
ela melhora a segurança.

A maioria dos executivos acredita que governos 
estrangeiros já estiveram envolvidos em ataques 
de rede contra infraestruturas críticas de seus 
países. Os Estados Unidos e a China foram vistos 
como os agressores cibernéticos potenciais mais 
preocupantes, mas os desafios da atribuição 
no espaço cibernético dá a todos os atacantes 
a possibilidade de “negação plausível”.

Metodologia

Os dados de pesquisa coletados para este relatório 
mostram, pela primeira vez, um cenário detalhado 
da maneira como os responsáveis pela defesa 
de redes críticas de TI estão reagindo a ataques 
cibernéticos, tentando proteger seus sistemas e 
trabalhando em cooperação com governos. Uma 
equipe do Technology and Public Policy Program 
(programa de tecnologia e políticas públicas) do 
Center for Strategic and International Studies (CSIS, 
sigla que significa Centro de Estudos Estratégicos 
e Internacionais) de Washington, DC, analisou os 
dados, complementou-os com pesquisas e entrevistas 
adicionais e elaborou este relatório.

Os entrevistados são executivos responsáveis por 
sistemas de controle operacional, de segurança e de 
TI em suas organizações. Cerca de metade disse ser 
responsável por tais funções no plano de unidade de 
negócios e um quarto informou ter responsabilidades 
em nível global.

A pesquisa não foi concebida para ser um 
levantamento estatisticamente válido de opiniões 
com margens de erro e de amostragem. Em vez 
disso, trata-se de uma avaliação das opiniões dos 
executivos; um cenário sobre os pontos de vista de 
um grupo significativo de tomadores de decisões.1

A equipe CSIS optou por entrevistas para 
proporcionar contexto, embasamento e verificação 
dos dados da pesquisa — agregando detalhes ao 
cenário de ambientes regulamentados e aos níveis 
de ameaça/vulnerabilidade em todos os sete setores 
de cada país, discutindo as melhores práticas. 
Muitos entrevistados preferiram não ser citados 
nominalmente e alguns solicitaram não terem seus 
nomes e as empresas mencionados ou citados. Todos 
os que concordaram em ser identificados constam da 
seção de agradecimentos.



A ameaça é real
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Os proprietários e operadores de infraestruturas críticas informam que suas 
redes e sistemas de controle estão constantemente sob ataques cibernéticos, 
frequentemente de adversários de alto nível, como países estrangeiros. As 
investidas variam desde ataques DDoS em massa, concebidos para derrubar 
sistemas, até iniciativas ocultas de penetrar nas redes sem ser detectados. 

Embora a atribuição seja sempre um desafio nos ataques cibernéticos, muitos 
proprietários e operadores acreditam que governos estrangeiros já estão 
envolvidos em ataques contra infraestruturas críticas de seus países. Outros 
atacantes cibernéticos variam desde vândalos a grupos do crime organizado. 
Ataques com motivação financeira, como extorsão e roubo de serviços, estão 
amplamente disseminados. 

O impacto dos ataques cibernéticos varia bastante, mas algumas das 
consequências relatadas foram graves, como falhas operacionais críticas. 
O custo informado das paralisações decorrentes de grandes ataques excede 
US$ 6 milhões por dia. Fora o custo, a perda mais amplamente temida com 
os ataques é o dano à reputação, seguido pela perda de informações pessoais 
dos clientes. 

Apesar de a situação já ser bastante ruim, os entrevistados acreditam que no 
futuro será ainda pior.

As redes e sistemas de controle 
estão constantemente sob ataques 
cibernéticos, frequentemente de 
adversários de alto nível, como 
países estrangeiros.



4 Sob fogo cruzado: Infraestrutura crítica na era da guerra cibernética

Os ataques cibernéticos graves 
estão disseminados

Mais da metade dos executivos entrevistados 
(54%) afirmou ter sofrido “ataques de negação 
de serviços em grande escala por adversários de 
alto nível, como o crime organizado, terroristas ou 
outros países (por exemplo, como na Estônia e na 
Geórgia)”. A mesma proporção afirmou ter estado 
sujeita a “infiltração oculta” de suas redes por tais 
adversários de alto nível, “por exemplo, como a 
GhostNet” — uma rede de espionagem em grande 
escala, responsável por ataques individualizados de 

malware que permitiram a hackers invadir, controlar e 
fazer download de grandes quantidades de dados de 
redes de computadores pertencentes a organizações 
sem fins lucrativos, departamentos governamentais e 
organizações internacionais em dezenas de países.

Uma maioria expressiva (59%) acredita que 
representantes de governos estrangeiros já estiveram 
envolvidos em tais ataques e infiltrações de 
infraestruturas críticas de seus países.

ItáliaReino
Unido

BrasilAlemanhaEstados
Unidos

RússiaFrançaJapão

15%

China EspanhaÍndia MéxicoAustrália Arábia
Saudita/

Oriente Médio

30%

45%

60%

75%

Total

Porcentagem dos que acreditam que governos estrangeiros estiveram envolvidos em ataques 
cibernéticos contra infraestruturas críticas de seus países
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Em 2007, o “Relatório de criminologia virtual” 
anual da McAfee concluiu que 120 países tinham 
ou estavam desenvolvendo capacidades de 
espionagem ou guerra cibernética. Autoridades do 
Reino Unido e da Alemanha informaram a empresas 
de infraestruturas críticas do setor privado que 
suas redes eram alvos de intrusões de inteligência 
estrangeiras. Nos Estados Unidos, uma ampla 
cobertura da mídia revelou intrusões cometidas por 
agências de inteligência estrangeiras, frequentemente 
atribuídas à China, particularmente contra os setores 
de defesa e energia. 

“São, sem dúvida, entidades estrangeiras que fazem 
realmente um reconhecimento (cibernético) de nossa 
infraestrutura de energia”, afirmou Michael Assante, 
executivo-chefe de segurança da North American 
Electric Reliability Corporation. “Eles estariam 
procurando aprender e se posicionar para estabelecer 
um posto avançado e tentar manter um acesso 
sustentado às redes de computadores.”

Os ataques são frequentes e seu impacto é grave

Quase um terço (29%) dos entrevistados relataram 
sofrer ataques DDoS em grande escala múltiplas 
vezes a cada mês, e quase dois terços (64%) destes 
afirmaram que tais ataques “afetaram as operações 
de alguma forma”. 

Os ataques de negação de serviço distribuído 
(DDoS - distributed denial of service) utilizam redes 
de computadores infectados — frequentemente 
pertencentes a indivíduos ou organizações que nem 
ao menos sabem que foram comprometidos — 
para bombardear as redes visadas com milhões de 

A maioria acredita que governos estrangeiros 
já estão envolvidos em ataques cibernéticos 
contra infraestruturas críticas.

solicitações falsas de informações pela Internet. Os 
ataques DDoS são realizados por “redes de robôs” 
(“redes de bots” ou “botnets”), compostas de 
computadores infectados por um tipo de software 
malicioso escrito especialmente para essa finalidade e 
conhecido como malware. 

No ambiente conectado de hoje, os ataques DDoS 
são tecnicamente mais fáceis de detectar e eliminar, 
e a maioria dos provedores de serviços de Internet 
(ISPs - Internet Service Providers) oferece essa forma 
de mitigação a seus clientes — por um preço. 

“De maneira geral, os provedores têm muito essa 
mentalidade de que nós apenas direcionamos 
o tráfego”, disse Adam Rice, executivo-chefe de 
segurança da Tata Communications, maior atacadista 
do mundo em serviços de Internet. “Se você paga 
pelo serviço (de mitigação), nós eliminamos (o ataque 
DDoS) antes que ele chegue a você; caso contrário, 
os provedores tendem a deixar passar.” 

Atuando conjuntamente, disse ele, os provedores 
de primeira linha — aqueles que possuem e operam 
os “backbones” da Internet global — poderiam fazer 
muito mais, tecnicamente, para mitigar o problema.

O problema, como já disseram outros especialistas, 
é que tais atividades de mitigação poderiam 
ser complicadas por questões contratuais ou 
regulamentares, a menos que a lei oferecesse um 
salvo conduto para empresas que interceptassem e 
desviassem tráfego DDoS.  
Além disso, provedores que operassem em mais 
do que apenas o mercado de um país poderiam 
enfrentar obrigações incompatíveis ou até mesmo 
contraditórias em diferentes jurisdições.



6 Sob fogo cruzado: Infraestrutura crítica na era da guerra cibernética

Os atacantes costumam ser anônimos

As instruções de ataque transmitidas para as redes 
de bots costumam vir de outros computadores 
infectados, também pertencentes a terceiros 
inocentes, e os verdadeiros autores do assalto 
às informações ficam ocultos por trás de barreiras 
e falsos vestígios. As redes de bots podem ser 
facilmente alugadas de quadrilhas de hackers. 
Esses fatores podem tornar difícil o rastreamento 
da verdadeira origem de tais ataques DDoS. 
A identidade exata daqueles por trás dos ataques 
contra a Geórgia e a Estônia continua discutível.

“Saber algo é diferente de poder provar isso”, disse 
um ex-agente policial dos EUA. “Mesmo que você 
descubra que a origem de alguma coisa é uma caixa, 
isso não lhe diz quem estava sentado atrás dela.”

O mesmo é duplamente verdadeiro em relação 
à infiltração furtiva de redes. No caso GhostNet, 
os pesquisadores encontraram spyware — software 
criado para roubar senhas, informações de login 
e documentos confidenciais — em redes de 
computadores pertencentes ao escritório do líder 
espiritual tibetano, o Dalai Lama, e culparam 
o governo chinês. No entanto, sua atribuição 
não se baseou unicamente em vestígios técnicos, 
mas no fato de que dados roubados das redes 
comprometidas foram posteriormente utilizados 
por agentes chineses. 

Devido às dificuldades inerentes a uma atribuição 
definitiva da responsabilidade pelos ataques 
cibernéticos, países atacantes continuam a desfrutar 
as vantagens estratégicas da “negação plausível”. 

Por outro lado, para aqueles encarregados de 
defender redes críticas, o conflito cibernético pode 
parecer Hobbesiano — uma “guerra de todos 
contra todos”.

Os ataques DDoS, embora difundidos, estão 
longe de ser o problema de segurança 
mais comum 

A forma de ataque mais amplamente relatada 
foi infecção por vírus ou malware, segundo 
o testemunho de 89%. No entanto, as taxas de 
vitimização também estiveram acima de 70% em 
uma ampla gama de outros ataques, incluindo 
vandalismo e DDoS de baixo nível, ameaças de 
funcionários e pessoas de dentro das organizações, 
perda ou vazamento de dados confidenciais e 
phishing ou pharming.

Ataques tecnicamente mais sofisticados tenderam 
a ser mais raros que isso, embora tenham sido, 
ainda assim, mais difundidos que o DDoS de grande 
escala. Mais da metade (57%) dos executivos de 
TI relataram corrompimento de DNS — no qual 
o tráfego da Web é redirecionado — e quase 
a metade destes informaram várias ocorrências 
mensais. Aproximadamente o mesmo número sofreu 
ataques por injeção de SQL — que os hackers podem 
utilizar para obter acesso a dados “back-end” através 
de um site público da Web — novamente com 
quase metade sofrendo múltiplos ataques mensais. 
Tais ataques também tenderam a produzir um 
impacto operacional mais significativo nos sistemas 
das vítimas.

Quase dois terços dos que 
sofrem ataques DDoS em 
grande escala relataram 
que estes afetaram 
suas operações.
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Roubo e outras motivações monetárias 
são comuns

Sessenta por cento dos entrevistados informaram 
ataques cibernéticos de roubo de serviços, com 
praticamente um em cada três sofrendo múltiplos 
ataques a cada mês. As taxas de vitimização foram 
as mais altas no setor de petróleo/gás, no qual três 
quartos dos entrevistados relataram ataques de 
roubo de serviços. O setor de petróleo e gás também 
teve as mais altas taxas de infiltração furtiva — 71%, 
contrastando com 54% dos entrevistados na média 
geral, com mais de um terço relatando várias 
infiltrações todo mês.

Em geral, porém, as variações entre as taxas de 
vitimização foram mais amplas entre países do que 
entre setores, sugerindo que os fatores nacionais 
são mais significativos do que os setoriais na 
determinação das taxas de ataque.

Alguns países sofrem ataques cibernéticos muito 
mais frequentes que outros

Na Índia e na França, mais da metade dos executivos 
relatou vários ataques DDoS em grande escala todo 
mês. Espanha e Brasil também tiveram altas taxas de 
vitimização múltipla.2

“Os ataques DDoS são muito comuns no Brasil, como 
em outros lugares do mundo”, afirmou Anchises 
De Paula, analista da iDefense Labs residente no 
país, acrescentando que os provedores de serviços 
de Internet estão se aprimorando em lidar com 
os mesmos. 

“Os ataques DDoS estão crescendo em popularidade 
e ficando cada vez mais baratos e fáceis de se 
realizar”, disse Rice. “Você pode alugar uma rede de 
bots para realizar um ataque DDoS… usando o seu 
cartão de crédito, em poucas horas”.

Todos os setores enfrentam ataques DDoS

As variações de um setor para outro nos ataques 
DDoS em grande escala foram muito menores que 
as variações entre países, talvez refletindo o maior 
significado da nacionalidade em vez dos fatores 
setoriais na determinação das taxas de vitimização. 
O setor mais vitimado foi o de petróleo e gás, no qual 
dois terços dos executivos informaram tais ataques, 
com um terço relatando múltiplos ataques por mês. 
Os setores menos vitimados por esse tipo de ataque 
foram o de água/esgoto, onde apenas 43% os 
informaram, e o de transportes (50%).

O impacto dos ataques é grave e varia de 
um setor para outro

Quase dois terços dos que sofrem ataques DDoS em 
grande escala relataram que estes afetaram suas 
operações de alguma maneira. Tais ataques não 
apenas tornam inacessíveis os sites públicos da Web. 
Eles podem afetar a conectividade de e-mail, sistemas 
telefônicos com base na Internet e outras funções 
operacionalmente significantes. 

20%

40%

60%

80%

100%

Múltiplas ocorrências todo dia

Múltiplas ocorrências toda semana

Menos de uma ocorrência mensal

Menos de uma ocorrência anual

Múltiplas ocorrências todo mês

Estado
 Unidos

JapãoChinaAlemanhaFrança Reino
Unido

Itália RússiaEspanhaBrasil Índia MéxicoAustrália Arábia
Saudita/

Oriente Médio

Total

Porcentagem dos que relatam ataques DDoS em grande escala e sua frequência
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A teia global da extorsão

Um entre cinco órgãos de infraestrutura crítica 
informou ter sido vítima de extorsão através de 
ataque cibernético ou ameaça de ataque cibernético 
nos últimos dois anos. Esses dados alarmantes foram 
consistentes com relatos de especialistas de vários 
países e setores diferentes. Alguns sugeriram que 
o valor real pode ser até maior. A maioria de tais 
casos não chega a ser divulgada e, às vezes, nem 
ao menos é denunciada, dizem eles, por medo 
do prejuízo à reputação e outras preocupações 
por parte da empresa vitimada.

As taxas de vitimização foram maiores nos setores de 
energia (27%) e petróleo/gás (31%). 

“Estou muito preocupado com a extorsão, pois isso 
se relaciona especificamente com a interrupção do 
sistema”, disse Assante. Ele qualificou as ameaças 
contra as redes das empresas como extorsão “de 
baixo nível” — “a maneira mais segura de obter 
dinheiro às escondidas e de forma não contabilizada 
em um nível que não é tão substancial”. As ameaças 
contra a própria infraestrutura foram muito mais 
graves. “Se dizem para você, ‘eu posso apagar 
a sua luz’, aí estamos falando de uma situação 
completamente diferente. Provavelmente é um risco 

muito maior para o chantagista, mas ele pode exigir 
muito mais dinheiro.” Em novembro de 2009, 
a mídia dos EUA afirmou que dois cortes de energia 
no Brasil, em 2005 e em 2007, foram causados 
por hackers, talvez como parte de um esquema 
de extorsão. 

Em setembro de 2009, Mario Azer, consultor de TI 
da Pacific Energy Resources, empresa de petróleo 
e gás sediada em Long Beach, na Califórnia (EUA), 
declarou-se culpado por adulterar sistemas de 
computador após uma disputa com a empresa sobre 
futura contratação e pagamento. Ele interferiu 
com um software de controle industrial construído 
especialmente chamado de sistema SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisition, controle 
de supervisão e aquisição de dados) — neste caso, 
um sistema desenvolvido para alertar os operadores 
sobre vazamentos ou outros danos em tubulações 
subaquáticas com quilômetros de comprimento 
que conectam as torres de perfuração da empresa 
ao continente. 

Embora o setor de água/esgoto tenha apresentado 
uma taxa mais baixa de vitimização (17%), o impacto 
potencial dos esquemas de extorsão é percebido de 
maneira muito clara nesse setor.

Total

35,5%

23%

Energia

19,5%

19,%

3,5%

35%

26%

23%

12%

4%

Perturbação mínima ou breve de redes de TI,
sem afetar operações

Impacto grave ou sustentado sobre redes de TI,
com algum efeito sobre operações

Efeito grave ou sustentado sobre operações,
como dano ambiental, inundações, etc.

Pane crítica

Efeito sobre operações, causando, por exemplo,
danos à reputação ou interrupção do serviço

Impacto dos ataques DDoS em grande escala
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Aproximadamente um em cada seis descreveu 
o impacto do DDoS em grande escala como 
“um efeito grave ou continuado sobre as operações” 
ou “pane crítica”.

Esses ataques DDoS em grande escala tiveram 
um efeito particularmente agudo nos setores de 
energia e água/esgoto. 

Outros ataques relatados como tendo um grave 
impacto operacional foram infiltrações furtivas de 
redes, roubo ou vazamento de dados confidenciais, 
corrompimento de DNS e injeção de SQL — todos 
os quais com consequências operacionais para mais 
de 60% das vítimas. Quanto a perda e vazamento de 
dados confidenciais, 15% afirmaram que o impacto 
foi sério; 4% o qualificaram como crítico.

 
Os executivos comentaram sobre uma variedade de 
outros efeitos resultantes dos ataques cibernéticos. 
O impacto não operacional mais amplamente 
temido foi o prejuízo à reputação, seguido pela 
exposição de informações pessoais dos clientes. 
Essas duas questões foram particularmente 
preocupantes no setor bancário.

10%

20%

30%

40%

50%

Estados
Unidos

JapãoChina AlemanhaFrança Reino
Unido

Itália RússiaEspanhaBrasilÍndia MéxicoAustráliaArábia
Saudita/

Oriente Médio

Total

Porcentagem dos que afirmam ter sofrido extorsão com ataques de rede ou com a ameaça de tais ataques nos últimos dois anos

Siga o dinheiro 

Perguntados sobre o alvo mais comum dos ataques 
cibernéticos, mais da metade dos entrevistados 
(56%) responderam informações financeiras. O alvo 
menos comum foram senhas e informações de login, 
visadas em apenas 21% dos ataques. 

No entanto, nos setores de energia e petróleo/gás, 
os ataques foram direcionados principalmente contra 
sistemas de controle operacional computadorizado 
como o SCADA, visados de 55% a 56% do tempo, 
respectivamente, nesses dois setores.

Os sistemas de controle operacional estão 
sob ataque

Os ataques contra sistemas SCADA são 
particularmente graves porque podem dar aos 
hackers controle direto dos sistemas operacionais, 
abrindo possibilidades para desastres ambientais 
provocados pelo homem e cortes de energia em 
grande escala. (veja a página 22)

“Água potável para consumo humano é algo com 
que a maioria da população norte-americana e a 
maioria de seus líderes políticos têm como certo, e 
assim tem sido durante o século passado ou até há 
mais tempo”, afirmou Aaron Levy, da Association of 
Metropolitan Water Agencies. “Estudos mostraram 

que uma perda de confiança no suprimento 
de água potável poderia nos levar a condições 
caóticas” nas principais cidades e em outros centros 
populacionais.

A extorsão foi mais comum na Índia, Arábia Saudita/
Oriente Médio, China e França. Ela foi mais rara no 
Reino Unido e nos Estados Unidos. 
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Em 2007, a CNN obteve um vídeo de um teste 
realizado por cientistas do Idaho National Laboratory, 
no qual um gerador elétrico conectado a um sistema 
SCADA foi quase totalmente destruído após receber 
instruções adulteradas. O vídeo dramatizou a questão 
das vulnerabilidades do SCADA nos Estados Unidos 
e promoveu debates entre congressistas sobre 
a segurança cibernética da rede elétrica.

Os ataques cibernéticos de grandes proporções 
são caros 

Os dados da pesquisa sugerem que os custos 
das paralisações associadas a um grave incidente de 
segurança cibernética (“por exemplo, um que cause 
grave perda de serviços por pelo menos 24 horas, 
perda de vidas ou lesões corporais, ou a falência de 
uma empresa”) podem ser muito altos.

Em média, os entrevistados estimaram que 24 horas 
de paralisação decorrente de um ataque grave 
custariam às suas organizações US$ 6,3 milhões. 
Os custos foram maiores no setor de petróleo/gás, 
no qual a estimativa média foi de US$ 8,4 milhões 
por dia. Os custos mais baixos foram nos setores 
governamental e de água/esgoto. 

Quem paga a conta?

Houve uma variação considerável nas expectativas 
quanto a quem, em última instância, arcaria com 
esses custos. Mais da metade dos entrevistados 
esperava que o seguro cobrisse o custo, enquanto 
quase um em cada cinco disse que o custo 
recairia sobre os contribuintes ou consumidores 
e apenas um quarto esperava uma compensação 
do governo. As expectativas de que o seguro 
reembolsasse os custos foram maiores na Itália, 
na Espanha e na Alemanha, e menores na Índia e 
na Arábia Saudita.

A expectativa de que os custos fossem arcados pelos 
consumidores foi quase duas vezes maior no setor 
de água/esgoto do que na média dos entrevistados 
(35%, em comparação com 19%). Onde o setor 
de água se destaca dos demais, como neste caso, 
convém lembrar o pequeno tamanho da amostragem 
desse setor. Contudo, as expectativas de que o cliente 
pagasse a conta também foram altas nos setores 
de transportes (24%) e telecomunicações (23%). 
Elas foram as mais baixas no setor de petróleo/
gás (12%).
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Compensação do governo
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Quem arcaria com os custos de um incidente cibernético de grandes proporções no seu setor
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Essas expectativas podem até se tornar otimistas. 
No futuro, segundo um especialista, é provável 
que elas mudem, em consequência dos esforços 
crescentes por parte das corporações para 
limitar sua responsabilidade jurídica à medida 
que os custos dos ataques cibernéticos tomarem 
maiores proporções. 

“Na Austrália, (o consumidor) teve sorte até agora, 
porque isso sempre foi problema dos outros”, disse 
Ajoy Ghosh, um executivo de segurança da Logica, 
residente em Sydney. “Se eu sou um cliente e sou 
vítima de um ataque de phishing… eu sei que o 
banco vai reembolsar o meu dinheiro… Imagino que, 
no futuro, será o contrário e isso vai passar a ser 
problema meu.”

Ghosh, que dá aulas sobre crime cibernético ou 
cibercrime na Universidade de Tecnologia de Sydney, 
disse que, na medida em que as corporações 
buscam limitar sua responsabilidade jurídica, “a 
única maneira de elas conseguirem isso é fazer com 
que o problema seja de mais alguém. Às vezes esse 
alguém vai ser o governo, outras vezes o seguro, mas 
na maioria das vezes, penso eu, esse alguém será 
o consumidor”.

O risco dos ataques cibernéticos 
está aumentando

A situação está ficando pior, e não melhor. Aqueles 
que disseram que a vulnerabilidade de seus setores 
a ataques cibernéticos aumentou ao longo do ano 
passado é quase o dobro daqueles que disseram que 
diminuiu (37% contra 21%). 

Chama a atenção o fato de que dois quintos desses 
executivos de TI esperavam um grande incidente de 
segurança cibernética (um que causasse grave perda 
de serviços por pelo menos 24 horas, perda de vidas 
ou… a falência de uma empresa”) em seus setores 
no próximo ano. Excetuando 20%, todos esperavam 
tal incidente no prazo de cinco anos. Esse pessimismo 
foi mais marcante nos países que já sofrem os mais 
altos níveis de ataques graves.
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Em quanto tempo você acha que haverá um incidente cibernético de grandes proporções que afete a infraestrutura crítica do seu país

O custo médio estimado 
de 24 horas de paralisação 
decorrente de um 
ataque grave foi de 
US$ 6,3 milhões.



Reagindo à ameaça — 
Recursos e prevenção
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A maioria dos executivos de TI afirma que seus recursos para proteção 
de rede são adequados, embora exista muita variação no nível de 
satisfação de um país para outro. Contudo, cortes nesses recursos, 
como resultado das condições econômicas vigentes, também são 
comuns. Justificar economicamente a segurança cibernética continua 
sendo um desafio. 

A confiança nos recursos nem sempre se traduz em confiança 
na prevenção. Aproximadamente um terço dos entrevistados 
afirmou que seu setor está despreparado para lidar com grandes 
ataques ou infiltrações furtivas perpetradas por adversários de 
alto nível. Os europeus, particularmente, têm baixos níveis de 
confiança na capacidade de sua infraestrutura bancária funcionar 
na eventualidade de um ataque cibernético de grandes proporções.

Cortes nos recursos de segurança, como 
resultado da recessão, são comuns. 
Justificar economicamente a segurança 
cibernética continua sendo difícil.



14 Sob fogo cruzado: Infraestrutura crítica na era da guerra cibernética

Em geral, os recursos são considerados adequados 

Os executivos de TI em geral acreditam ter 
os recursos adequados para proteger as redes de 
computadores de suas organizações. Quase dois 
terços dos entrevistados disseram que seus recursos 
eram “completamente” ou “na maior parte” 
adequados. Um pouco mais de um terço afirmou 
que seus recursos eram “inadequados” ou apenas 
“relativamente adequados”.

Alguns países e setores mostraram-se menos 
satisfeitos que outros 

O número dos que afirmaram que os recursos eram 
adequados foi mais baixo na Itália, Japão e Arábia 
Saudita, e mais alto na Alemanha, Reino Unido e 
Austrália. Os entrevistados do setor bancário foram, 
em geral, os mais satisfeitos com seus recursos, 
enquanto os de transportes/transporte público foram 
os menos satisfeitos. 

Os cortes de recursos motivados pela recessão 
foram amplos e, ocasionalmente, profundos 

Dois terços dos executivos de TI entrevistados 
disseram que tiveram cortes nos recursos de 
segurança disponíveis como resultado da recessão. 

Um em cada quatro afirmou que tais cortes 
reduziram seus recursos em 15% ou mais. Os setores 
de energia e petróleo/gás tiveram os cortes mais 
amplos, com até três quartos dos entrevistados 
relatando reduções. Os cortes foram mais 
disseminados na Índia, Espanha, França e México e 
menos disseminados na Austrália. 

A segurança é um fator fundamental nas 
decisões de investimento.

Mesmo em uma recessão, a segurança continua 
sendo o fator mais relevante na tomada de decisões 
em políticas e investimentos de TI. Ao tomar decisões 
relacionadas a políticas e investimentos de TI, 92% 
disseram que a segurança é “vital” ou “muito 
importante”. Quase o mesmo percentual (91%) 
afirmou o mesmo em relação à confiabilidade. 
Os dois outros fatores sobre os quais se perguntou 
na pesquisa, eficiência e disponibilidade, foram 
considerados vitais ou muito importantes por três 
quartos dos executivos.

Os executivos da China e dos Estados Unidos foram 
os mais propensos a considerar a segurança “vital”.

Incentivos comerciais para a segurança 
cibernética: o banquinho de três pernas

No geral, o custo foi mais frequentemente 
citado como “o maior obstáculo para se garantir 
a segurança de redes críticas”, seguido por “falta 
de conscientização quanto à extensão do risco”.

No entanto, nos setores de água/esgoto e petróleo/
gás, esses obstáculos foram o contrário em ordem 
de importância, com a falta de conscientização 
sendo mais frequentemente citada, em vez 
do custo. Especialistas de segurança de vários 
setores afirmaram que justificar economicamente 
a segurança continua sendo um grande desafio 
porque a gerência costuma não compreender 
a dimensão da ameaça ou os requisitos para 
uma solução.

“A barreira número um, eu acho, é a área 
de segurança, que não conseguiu transmitir 
suficientemente bem o nível de urgência, nem 
persuadir os tomadores de decisões quanto à 
realidade da ameaça”, afirmou um especialista 
em segurança. Ele acrescentou que isso se deve, 
em parte, ao fato de a segurança ainda não ter se 
tornado um diferencial de mercado significativo 
para empresas de infraestruturas críticas.

Especialistas concordam que a conscientização 
quanto a questões de segurança cibernética 
nos Estados Unidos e nos demais países cresceu 
desde os ataques terroristas de 11 de setembro, 
com ênfase crescente dos governos no fortalecimento 
de infraestruturas críticas. Contudo, eles afirmam que 
ainda há muito o que fazer.

 
“A segurança cibernética está apenas emergindo como 
algo em que os gerentes de serviços públicos e seus 
gerentes de segurança estão de olho”, disse Aaron 
Levy, da Association of Metropolitan Water Agencies. 
“Todos ainda estão correndo atrás do atraso”, 
acrescentou um especialista do setor de transportes.

Infelizmente, a experiência continua sendo a 
melhor conselheira, o que significa que costuma 
ser necessário um ataque grave para convencer 
a gerência quanto à realidade da ameaça e a 
necessidade de proteção contra ela. “As empresas 
que estão tratando de sua segurança cibernética 
são, tipicamente, aquelas que enfrentaram eventos 
adversos no passado”, disse o especialista.

Por outro lado, o CSO (Chief Security Officer, ou 
executivo-chefe de segurança) de um dos maiores 
provedores de Internet e telecomunicações do mundo 
disse-nos que os clientes começaram a se concentrar 
mais em segurança — fazendo disso um diferencial 



 15Sob fogo cruzado: Infraestrutura crítica na era da guerra cibernética

de mercado. “Isso é totalmente determinado 
pelos consumidores”, disse Adam Rice, da Tata 
Communications. “As empresas não mais olham 
ao redor, quando já decidiram fechar o negócio, 
e perguntam ‘ah, a propósito, e quanto à segurança?’ 
Esta pergunta é a primeira a ser feita; é um requisito 
indispensável… nossos clientes querem ver isso. Eles 
querem saber, fazem perguntas pertinentes, querem 
visitar centros de dados, querem ter o direito de 
nos visitar sem marcar horário… os clientes jogam 
todas as suas exigências em cima de nós e nós temos 
que cumpri-las”.

Mesmo assim, justificar economicamente a segurança 
pode ser um desafio. “Ninguém quer pagar 
um seguro até que o prédio pegue fogo”, disse 
Rice. “A melhor maneira de um CSO demonstrar 
a importância de suas decisões para os demais 
executivos da administração é identificando… quais 
questões de segurança constituem um risco para 
os lucros e, também, mostrando como um dólar 
gasto hoje pode representar uma economia de 
milhões amanhã.”

Isto também dependerá da posição do CSO dentro 
da organização. “Normalmente, se o CSO não se 
reportar ao CEO (Chief Executive Officer), é provável 
que responda a outro executivo da hierarquia 
da organização.”

Mais de três quartos (77%) dos executivos de TI 
e de segurança entrevistados informaram que 
suas empresas tinham um executivo-chefe de 
segurança. Quase metade (46%) afirmou que seu 
executivo-chefe de segurança da informação (CISO, 
Chief Information Security Officer) se reportava 
diretamente ao CEO.

A criação de incentivos para uma segurança melhor 
também foi uma área na qual vários especialistas 
disseram haver um papel a ser desempenhado 
pelo governo. Embora os efeitos da regulamentação 
sejam complexos (examinados mais detalhadamente 
no capítulo 4), alguns consideraram outras maneiras 
pelas quais a ação governamental poderia alterar 
os incentivos de segurança.

“A cibernética é um banquinho de três pernas”, 
disse o general reformado Michael Hayden, 
acrescentando que as três pernas são “facilidade de 
uso, segurança e privacidade… Até hoje, quase toda 
a nossa criatividade foi aplicada na facilidade de uso”.

“Como qualquer banquinho de três pernas, na falta 
de uma das pernas, o que resta é lenha para 
fogueira”, disse ele, acrescentando que o paradigma 
que priorizou a facilidade de uso em detrimento das 
duas outras pernas precisa mudar.
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A confiança na prevenção é variável 

Quase um terço dos executivos de TI entrevistados 
disseram que seus setores “não estavam, de forma 
alguma, preparados” ou “não estavam muito 
preparados” para lidar com ataques ou infiltrações 
perpetradas por adversários de alto nível. Entre 
os que tinham realmente sofrido tais ataques, essa 
falta de confiança subiu para 41%. 

Entretanto, houve variações significativas entre 
países. Na Arábia Saudita, surpreendentemente, 90% 
afirmaram que seus setores estavam despreparados 
(“nem um pouco preparados” ou “não muito 
preparados”). Na maioria dos países, aqueles que 
sofreram ataques de alto nível tenderam a ser 
mais pessimistas quanto à prevenção, com 68% 
das vítimas indianas e 75% das vítimas mexicanas 
afirmando que seus setores estavam despreparados.

Os países cujos executivos se mostraram 
mais confiantes quanto à sua prevenção para 
ataques de alto nível foram Alemanha (78%) e 
Reino Unido (64%). 

Além do DDoS de alto nível, os executivos em 
geral classificaram seus setores como melhor 
preparados contra outras formas de ataque, com 
aproximadamente um em cada quatro afirmando que 
seus setores estavam despreparados contra elas.

Em toda a gama de ameaças, os entrevistados 
dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália 
avaliaram consistentemente seus setores como 
os mais altamente preparados. Todos esses países 
contam com programas de alto padrão de atuação 
governamental para proprietários e operadores de 
infraestruturas críticas.

Dúvidas sobre a capacidade dos sistemas 
bancários e telefônicos suportarem ataques 

Os executivos de TI também duvidaram da 
capacidade de seus próprios provedores de 
infraestrutura crítica de oferecer um serviço confiável 
na eventualidade de um ataque cibernético de 
grandes proporções. Trinta por cento não confiam 
que seus bancos ou outros provedores de serviços 
financeiros possam oferecê-lo. Trinta e um por cento 
desses executivos tiveram as mesmas dúvidas quanto 
a seus provedores de telecomunicações. A confiança 
na robustez do sistema bancário foi mais baixa em 
alguns países europeus: Itália, França e Espanha. 
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Durante os ataques DDoS contra a Estônia em 
2007, muitos dos bancos do país tiveram seus sites 
Web tirados do ar, embora eles tenham afirmado 
posteriormente que os sistemas operacionais não 
foram comprometidos. Especialistas de segurança de 
diversos setores e países concordam que os serviços 
bancários e financeiros tendem a apresentar níveis de 
segurança mais altos. No entanto, eles também têm 
o chamado “problema de Willy Sutton” — quando 
perguntaram a este assaltante por que roubava 
bancos, Sutton dissimuladamente respondeu “porque 

é onde está o dinheiro”. Os atacantes cibernéticos ou 
cibercriminosos que têm motivação financeira sempre 
serão atraídos para o setor.

O nível de confiança em serviços governamentais foi 
maior do que na maioria dos setores. Mesmo assim, 
apenas 37% dos entrevistados estavam confiantes de 
que seus governos continuariam a fornecer serviços em 
caso de um ataque cibernético de grandes proporções. 
O índice mais baixo de confiança no governo foi o da 
Arábia Saudita e o mais alto, o da China. 
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Revidando à ameaça — 
Medidas de segurança
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Medidas básicas 
fundamentais não são 
amplamente adotadas.

Os executivos de TI e de segurança responderam a uma série de perguntas 
detalhadas sobre várias medidas de segurança diferentes — tecnologias, 
políticas e procedimentos — e como estas foram utilizadas.

Os responsáveis pelos sistemas de controle industrial (ICS, Industrial 
Control Systems) e SCADA de suas organizações responderam a uma série 
semelhante de perguntas sobre as medidas empregadas nessas redes. 
Os dados sobre SCADA/ICS, embora baseados em um número menor de 
entrevistados, são impressionantes. Mais de três quartos dos responsáveis por 
tais sistemas informaram que estavam conectados à Internet ou a alguma 
outra rede IP e pouco menos da metade desses conectados admitiu que isso 
criou um “problema de segurança não resolvido”.

As outras respostas, consideradas individualmente para cada pergunta, 
revelam que algumas medidas básicas e fundamentais de segurança não são 
amplamente adotadas.

A combinação desses dados mostra quais países e setores têm as mais altas 
e as mais baixas taxas de adoção dessas medidas de segurança. Isso não 
indica necessariamente o quanto a segurança de um setor ou país é “boa” ou 
“ruim”, mas proporciona uma visão de práticas de segurança que não estão 
na autoavaliação subjetiva dos entrevistados, mas na taxa objetiva na qual 
medidas fundamentais de segurança são implementadas.

Utilizando esse parâmetro, a China teve a mais alta taxa de adoção de 
segurança de todos (62%) bem à frente dos Estados Unidos, Reino Unido e 
Austrália, os países com as maiores taxas seguintes, de 50% a 53%.

Itália, Espanha e Índia tiveram as mais baixas taxas de adoção de segurança 
— todas abaixo de 40%. Os demais países — Japão, Rússia, França, Arábia 
Saudita, México, Brasil e Alemanha — estiveram todos na faixa de 40% 
a 49%.

Os setores com as mais altas taxas de adoção de segurança foram o bancário 
e o de energia. O setor de água/esgoto teve a mais baixa taxa de todos 
os setores.
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A taxa de adoção de medidas de segurança 
(SMAR, Security Measure Adoption Rate)

Os executivos de TI e de segurança foram consultados 
sobre 27 medidas de segurança diferentes: 
dez tecnologias de segurança, seis políticas de 
segurança, cinco maneiras diferentes de utilizar 
criptografia e seis modos diferentes de requerer 
autenticação. A SMAR (Security Measure Adoption 
Rate) quantifica, essencialmente, a frequência com que 
os executivos disseram “sim” quando perguntados se 
empregaram uma determinada medida. 

Toda organização tem sua própria estratégia de 
segurança, podendo haver utilizações diferentes de 
muitas das medidas sobre as quais os executivos 
foram perguntados. Por essa razão, a SMAR não 
pode ser, necessariamente, considerada uma 
avaliação do quanto a segurança é “boa” ou “ruim” 
em um determinado setor ou país. No entanto, 
ela permite fazer julgamentos comparativos sobre 
a proporção na qual diferentes setores e países 
adotaram medidas fundamentais de segurança. Trata-
se de um parâmetro impreciso (porque toda política, 
prática ou tecnologia de segurança tem o mesmo 
peso, independente de sua eficácia), mas objetivo. 

Os executivos chineses relataram uma taxa de 
adoção de segurança que é, de longe, a mais 
alta — 62%

Eles informaram níveis mais altos que qualquer 
outro país na adoção de todos os tipos de medidas 
de segurança. Os Estados Unidos, com uma taxa de 
adoção de 53%, e a Austrália e o Reino Unido, com 
51% e 52%, respectivamente, foram os países com 
as mais altas taxas depois da China.

Itália, Espanha e Índia tiveram as mais baixas taxas de 
adoção — todos com menos de 40%. Os demais países 
— Japão, Rússia, França, Arábia Saudita, México, Brasil e 
Alemanha — estiveram todos na faixa de 40% a 49%.

Níveis mais altos de adoção de segurança 
reduzem o risco de ataques bem-sucedidos?

Essa é uma questão crítica, mas as respostas fornecidas 
pela pesquisa são ambíguas. Por um lado, a China, 
com sua alta taxa de adoção de medidas de segurança, 
tem uma taxa de vitimização menor que os países do 
final da escala de adoção de segurança, como a Índia. 
Outros dados também sugerem que países com taxas 
de adoção mais baixas podem sofrer de várias maneiras. 
A divisão de Sistema Global da McAfee para Coleta de 
Informações sobre Ameaças, por exemplo, monitora 
tráfego eletrônico malicioso oriundo de computadores 
comprometidos recrutados para redes de bots após 
serem infectados. De acordo com esses dados, a Índia, 
país com a mais baixa taxa de adoção de medidas de 
segurança, lidera o ranking do tráfego malicioso na Ásia 
— produzindo mais do que a Rússia e a China juntas. 

Por outro lado, o placar de segurança geral da China 
não é perceptivelmente melhor que o de muitos 
outros países com taxas de adoção de segurança 
muito menores. A China não é particularmente livre de 
ataques de alto nível, nem os entrevistados chineses se 
consideram muito mais preparados que outros países.

Algumas medidas fundamentais não são 
amplamente adotadas

A tecnologia de segurança que não é amplamente 
adotada foi a aplicação de listas brancas, 
implementadas por menos de um quinto (19%) das 
organizações em redes SCADA/ICS e de TI. 
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Outras tecnologias de segurança mais avançadas, 
como sistemas de gerenciamento de eventos e 
informações de segurança, bem como ferramentas 
de detecção de anomalias e de funções, foram 
empregadas por 43% e 40%, respectivamente.

Especialistas disseram que as vantagens de algumas 
ferramentas mais recentes podem não ser bem 
compreendidas no mercado ou podem ser adequadas 
apenas para grandes empresas.

Entretanto, algumas medidas muito mais básicas 
também não foram amplamente implementadas. 
Apenas 57% dos executivos disseram que 
suas organizações corrigem e atualizam software 
regularmente. A aplicação regular de correções foi 
mais amplamente relatada na Arábia Saudita (80%), 
Rússia (77%), Austrália (73%), tendo sido menos 
comum no Brasil (37%). 

Além disso, apenas um terço dos executivos informou 
que suas organizações tinham políticas “que 
restringem ou proíbem o uso de pen drives USB ou 
outras mídias removíveis”. Além do risco de que os 
dados sejam transferidos por download, roubados 
ou levados para fora da empresa, tais mídias — 
mesmo quando utilizadas sem intenções lesivas — 
podem facilmente disseminar vírus e outros tipos 
de malware, mesmo entre sistemas protegidos por 
firewalls. A proibição de pen drives USB e de outras 
mídias do gênero foi mais amplamente adotada na 
Arábia Saudita (65%) e na Rússia (50%). Ela foi mais 
rara na Espanha (13%) e no Brasil (20%).

Outras medidas são mais comuns 

Entre todas as medidas de segurança, a amplamente 
adotada foi a utilização de firewalls entre redes 
públicas e privadas, com 77% relatando sua 
utilização (65% para sistemas SCADA ou ICS).

Serviços de inteligência para monitoramento de 
ameaças são mais amplamente adotados na Índia 
(57%), China (54%) e Japão (54%), sendo menos 
utilizados na Arábia Saudita (20%), Rússia (23%) 
e Itália (20%). 

Amplas variações no uso de criptografia

Como em quase todas as taxas de adoção, a China 
liderou o uso de criptografia. A única exceção foi o uso 
de criptografia para proteger dados em CDs e outras 
mídias removíveis, em que a taxa de adoção de 48% da 
China ficou atrás da taxa de 56% dos Estados Unidos e 
de 54% do Japão e do Reino Unido. A Índia teve taxas 
de adoção abaixo da média em cinco dentre seis usos 
de criptografia. A Itália e a Espanha também tiveram 
taxas de adoção abaixo da média em criptografia.

O setor de água/esgoto fica para trás nas taxas 
de adoção

Os setores com as mais altas taxas de adoção de 
medidas de segurança foram os de serviços bancários/
financeiros e energia, cada qual com 50%. O setor 
de água/esgoto teve a taxa mais baixa, 38%. Outros 
setores ficaram todos na faixa de 40% ou mais. 

O setor de água/esgoto também teve a mais baixa 
taxa de adoção de medidas de segurança para 
proteger seus sistemas SCADA/ICS, talvez porque 
o setor também teve os mais baixos níveis de conexões 
SCADA a redes IP, com apenas 55% informando tais 
conexões, contrastando com 76% no geral. 

Considerando-se esses dados, o pequeno número 
de executivos do setor de águas dentre aqueles 
responsáveis por sistemas SCADA/ICS — apenas 11 
em um total de 143 — precisa ser observado. 

Os executivos chineses 
relataram uma taxa de 
adoção de segurança que é, 
de longe, a mais alta.

China versus Índia

O que explica a enorme diferença entre as taxas 
de adoção de medidas de segurança dessas duas 
potências asiáticas? Ambas se consideram altamente 
regulamentadas. Os executivos da Índia, mais do 
que os de qualquer outro país, informaram que 
sua segurança cibernética estava sujeita a leis ou 
regulamentações (97%), enquanto a China foi o 
segundo país mais regulamentado, empatado com a 
Alemanha em 92%. Contudo, as atitudes em relação 
ao governo variaram consideravelmente. Na China, 
91% dos regulamentados disseram que mudaram 
os procedimentos da empresa como resultado, 
enquanto na Índia, apenas 66% afirmaram ter feito 
alterações. Além disso, a Índia figurou entre os mais 
baixos níveis de participação em organizações de 
parceria governamental em infraestrutura crítica, 
enquanto a China teve o mais alto nível. 

Os executivos da China também apresentaram níveis 
muito mais altos de confiança nas capacidades de seu 
governo em deter e prevenir ataques cibernéticos. 
Os dados do Sistema Global da McAfee para Coleta 
de Informações sobre Ameaças sugerem que a Índia 
substituiu recentemente a China (e a Rússia e a 
Romênia) como terreno fértil para hackers dispostos a 
recrutar computadores infectados para redes de bots, 
um outro resultado possível da disparidade entre as 
taxas de adoção de segurança dos dois países.
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Segurança SCADA 

Também criamos uma escala SMAR para sistemas 
SCADA e ICS com base em uma lista de 16 medidas 
de autenticação e segurança, sobre as quais os 
responsáveis por tais sistemas foram consultados. 
(É importante ter cuidado na interpretação desses 
valores devido ao número reduzido de entrevistados. 
Apenas 143 dos 600 eram responsáveis por sistemas 
SCADA e foram consultados sobre os sistemas 
SCADA de suas organizações.)

A China novamente liderou o ranking, com uma taxa 
de adoção de medidas de segurança para sistemas 
SCADA/ICS de 74%, bem à frente do segundo lugar, 
a Austrália, com 57%, e do Brasil, terceiro lugar, com 
54%. A variação nas taxas de adoção de segurança 
entre os países é particularmente impressionante. 
As taxas de adoção de medidas SCADA/ICS foram 
as mais baixas na Índia e na Espanha, com 29% 
cada, e no Reino Unido, com 31% — significando 
que os operadores chineses de sistemas SCADA/
ICS adotaram quase três vezes mais medidas 
fundamentais de segurança do que os operadores 
indianos e espanhóis. 

No meio ficaram os Estados Unidos e o Japão, 
com taxas de 50%, seguidos por França, Rússia, 
Alemanha e Arábia Saudita na faixa de 40% ou 
mais e, finalmente, Itália e México, com 38% 
e 35%, respectivamente. 

Algumas ferramentas, como a aplicação de listas 
brancas e SIEM, pareceram ser mais amplamente 
adotadas em sistemas SCADA/ICS do que em 
redes de TI.

Os executivos em geral informaram níveis muito 
altos de conexão de sistemas SCADA a redes IP ou 
à Internet, apesar do amplo reconhecimento dos 
riscos envolvidos.

Setenta e seis por cento dos entrevistados 
responsáveis por sistemas SCADA/ICS disseram que 
suas redes estavam “conectadas a uma rede IP ou 
à Internet”. Quase metade desses conectados (47%) 
admitiram que a conexão criava um “problema de 
segurança não resolvido”. 

Conexões a redes IP constituem uma vulnerabilidade 
porque podem permitir acesso de usuários não 
autorizados a sistemas no coração de infraestruturas 
críticas, disse um experiente executivo de segurança 
de TI. “O conceito original do SCADA geralmente 
não supunha que os sistemas de controle seriam 
expostos em redes às quais pessoas não confiáveis 
teriam pelo menos algum nível de acesso.” Muito 
software SCADA foi escrito “há muito tempo, não 
sendo modificado desde então”. Os sistemas “não 
estão (sendo executados) nas plataformas mais 
recentes, portanto, têm aquelas vulnerabilidades que 
foram descobertas com o tempo”.

Como os sistemas SCADA frequentemente combinam 
hardware e software, eles não podem ser atualizados 
como o software comum, e substituí-los é 
“imensamente complexo e extremamente caro”, 
disse o executivo. Não há “mecanismo algum para 
revisitar o sistema e alterá-lo quando vulnerabilidades 
são descobertas”. 

Oitenta por cento informaram que os 
sistemas SCADA estavam conectados 
a redes IP ou à Internet, apesar 
dos riscos envolvidos.
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Um especialista em segurança cibernética do setor 
de energia disse que os sistemas SCADA foram 
“desenvolvidos em ambientes com suporte de 
engenharia”, com poucos recursos de segurança. 
Eles são “tipicamente abertos e difíceis de proteger”. 

Alguns especialistas afirmam que as redes SCADA/
ICS não devem ser conectadas à Internet em 
hipótese alguma. “Os sistemas de controle devem ter 
sua própria infraestrutura dedicada e não devem ser 
conectados à Internet aberta”, disse um especialista 
do setor de transportes, acrescentando que, 
em sua opinião, o motivo pelo qual redes ICS 
são conectadas à Internet era, em alguns casos, 
“mera conveniência”.

O worm Conficker, que se espalhou pela Internet, 
serviu como um alerta em alguns aspectos, 
acrescentou o especialista do setor de energia. 
Ele “atingiu lugares que levantaram verdadeiros 
questionamentos sobre como ele chegou lá”.

No entanto, os especialistas também disseram 
que houve uma conscientização crescente quanto 
às vulnerabilidades dos sistemas SCADA, o que foi 
trazido à tona pelos dados da pesquisa. 

“Cinco anos atrás, realisticamente”, disse 
o especialista em transportes, “se você entrasse em 
qualquer das principais organizações desse setor ou 
na maioria dos outros setores e falasse com o pessoal 
responsável pela segurança cibernética, eles não 
teriam conhecimento algum dos sistemas de controle 

e, em muitos casos, nem saberiam que eles existiam, 
o que eram, como funcionavam, porque não era 
incumbência dos CIOs dessas organizações e da 
equipe de segurança cibernética. Eles pertenciam 
à equipe operacional e absolutamente nenhuma 
atenção era dada à segurança cibernética”.

“É provavelmente seguro dizer”, concluiu o especialista, 
“que todos ainda estão correndo atrás do atraso”.

Noventa e dois por cento dos executivos 
responsáveis por sistemas SCADA informaram que 
os monitoram de alguma maneira. As medidas mais 
amplamente adotadas foram ferramentas de análise 
comportamental de redes (62% no geral), sendo 
China (100%), Reino Unido (78%) e México (75%) 
os que mais adotam tais ferramentas. Cinquenta e 
nove por cento dos entrevistados utilizaram registros 
de auditoria, sendo a Alemanha (90%) e a China 
(82%) os países que mais empregam essa medida. 

Apenas 8% afirmaram que não monitoravam novas 
conexões IP a sistemas SCADA/ICS. 



O “estado de natureza” 
e o papel do governo
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O espaço cibernético de hoje lembra muito o que Hobbes chamou de 
um estado de natureza — uma “guerra de cada homem contra cada 
homem”. Hobbes imaginava que apenas o governo e a lei poderiam por 
fim a essa guerra. Porém, no espaço cibernético, o papel do governo é 
mais complicado. Globalmente, a maioria das infraestruturas críticas está 
nas mãos de empresas privadas, as quais costumam operar em mais de um 
país. Para essas empresas, os governos são parceiros; eles são reguladores e 
policiais; são proprietários, contratantes e clientes; mas também são vistos 
como agressores, infiltradores e adversários.

Mesmo quando os governos assumem o papel de defensor, procurando evitar 
ataques e melhorar a segurança, alguns executivos de TI e de segurança são 
céticos quanto à sua capacidade de nos proteger contra ataques cibernéticos 
— embora as atitudes variem de um país para outro.

Uma área na qual o governo é visto como tendo um impacto geralmente 
positivo é a regulamentação. As taxas de auditoria e fiscalização e o impacto 
da regulamentação sobre a segurança variam bastante de um país para outro, 
assim como as percepções de sua eficácia.

Muitos governos patrocinaram cooperação para segurança cibernética entre 
proprietários e operadores de infraestruturas críticas, mas níveis bastante 
variáveis de participação foram relatados.

Os executivos chineses relatam um nível de cooperação extraordinariamente 
alto com o governo, bem como altos níveis de regulamentação pelo governo 
e de confiança no mesmo. Esses valores são surpreendentes; eles identificam 
a China como um líder no entrosamento do governo com a indústria.

Executivos de TI e de segurança do mundo todo demonstram muita 
ambivalência em relação aos Estados Unidos. É o país mais frequentemente 
citado como modelo de como lidar com a segurança cibernética. Ao mesmo 
tempo, executivos de muitos países, incluindo muitos aliados dos EUA, 
o classificam como o país “mais preocupante” no contexto de ataques 
cibernéticos estrangeiros, logo acima da China.

Os executivos de TI classificam os Estados 
Unidos como o país “mais preocupante” 
no contexto de ataques cibernéticos 
estrangeiros.
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Dúvidas sobre a capacidade do governo e das 
leis de deter os atacantes

Mais da metade de todos os executivos entrevistados 
consideraram as leis de seus países inadequadas para 
deter os ataques cibernéticos. Mais de três quartos 
dos russos têm essa opinião, assim como a grande 
maioria no México e no Brasil. Os alemães foram 
os que tiveram mais fé em suas leis nacionais como 
fator de dissuasão, seguidos pela França e pelos 
Estados Unidos.

Também existem dúvidas em alguns desses mesmos 
países sobre as capacidades dos governos de 
prevenir e deter ataques. Impressionantes 45% 
dos entrevistados disseram crer que seus governos 
foram “não muito” ou “nem um pouco” capazes de 
prevenir e impedir ataques cibernéticos. Em países 
como o Brasil e a Itália, dois terços ou mais acham 
que seus governos se mostraram “não muito” 
ou “nem um pouco” capazes. México, Arábia 
Saudita, Alemanha e Espanha também tiveram 
maiorias com pontos de vista negativos em relação 
às capacidades de seus governos. Nos Estados 
Unidos, por outro lado, apenas 27% dos executivos 
consideraram o governo incapaz ou não muito capaz; 
na China, o voto de “não confiança” foi quase tão 
baixo (30%).
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“Neste momento, o xerife não está”, disse o general 
reformado Michael Hayden, que recentemente 
encerrou uma longa carreira como agente de 
inteligência dos EUA como diretor da CIA, afirmando 
que o espaço cibernético era como o Velho Oeste 
das lendas. “Todos precisam se defender, por isso 
todos andam armados.” No entanto, no domínio 
cibernético, isso é como esperar que cada cidadão 
organize sua própria defesa nacional. “Você não 
iria a uma agência de correios para perguntar como 
eles estão tratando de sua própria defesa contra 
mísseis balísticos, mas isso é o equivalente ao cenário 
atual da segurança cibernética”, disse Hayden.

A maioria acredita que a regulamentação 
governamental está melhorando a segurança

Muitos especialistas concordaram que os governos 
precisam fazer mais para melhorar a segurança 
cibernética de infraestruturas críticas, mas a 
experiência até agora tem sido ambígua — há muitas 
abordagens diferentes, seu impacto é desigual e 
os executivos de TI dos diversos países as encaram 
com um entusiasmo muito variável. 

No geral, 86% dos executivos informaram que 
sua segurança cibernética estava, de alguma forma, 
sujeita a leis ou regulamentação governamental. 
Quase três quartos (74%) disseram que suas 
organizações tinham “implementado novas políticas, 
procedimentos, melhores práticas ou medidas 
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técnicas” como resultado de leis ou regulamentação. 
Houve uma variação considerável dependendo 
do país, com destaques para os extremos — 91% 
na China alteraram políticas em decorrência de 
regras governamentais, em comparação com 
56% na Espanha. No meio, Índia, Alemanha, Itália 
e Austrália tiveram, todos eles, menos de 70% 
afirmando que mudaram procedimentos.

Quarenta e dois por cento disseram que a 
regulamentação governamental “não teve efeito 
significativo” ou até mesmo “desviou recursos 
que poderiam ser utilizados no aprimoramento 
da segurança” — contrariando 58% que disseram 
crer que a regulamentação tinha “aprimorado sua 
política e melhorado a segurança”. Países com uma 
ampla variedade de abordagens nacionais — Brasil, 
Espanha, China, México, Alemanha e Japão — 
tiveram todos entre 60% e 70% concordando que 
a regulamentação tinha aumentado a segurança. 
Dúvidas foram mais disseminadas na Itália e 
na Austrália, onde as maiorias questionaram o valor 
dos regimes de regulamentação de seus governos. 

A confiança na eficácia da regulamentação foi 
marcantemente baixa no setor de água, onde 
apenas 24% concordaram que aumentou a 
segurança. Novamente, onde o setor de água se 
destaca dos demais, convém lembrar o pequeno 
número de entrevistados desse setor.

Participação e parceria 

A cooperação para segurança cibernética patrocinada 
pelo governo varia amplamente entre os proprietários 
e operadores de infraestruturas críticas.

A participação em iniciativas de parceria lideradas 
pelo governo é, de maneira geral, baixa.  
Quando perguntados sobre como estiveram 
envolvidos no desenvolvimento de leis ou 
regulamentos, aproximadamente um terço (35%) dos 
executivos afirmou que suas organizações estiveram 
envolvidas em uma organização de parceria entre 
o governo e o setor privado. A participação foi mais 
disseminada em organizações mais horizontais, como 
associações de compartilhamento de informações 
industriais, nas quais mais da metade (53%) 
afirmou participar.

No entanto, a participação variou bastante de um 
país para outro. Ela foi mais alta na China, onde 61% 
dos executivos afirmou pertencer a uma organização 
de parceria com o governo. As taxas de participação 
foram as mais baixas no Brasil (22%) e abaixo de 
30% também no Japão, Alemanha, Itália, Índia 
e Espanha.

No entanto, as taxas de participação podem não 
ser um bom indício do êxito de tais iniciativas. 
Mesmo nos Estados Unidos, onde a participação 
em órgãos de parceria é relativamente alta (42%), 
dados da entrevista sugerem que preocupações bem 
documentadas da indústria persistem em relação 
ao compartilhamento de informações ser uma via 
de mão única.

Uma sólida maioria de executivos 
de TI acredita que a regulamentação 
e/ou a legislação melhorou a 
segurança cibernética.



28 Sob fogo cruzado: Infraestrutura crítica na era da guerra cibernética

A China é líder no entrosamento do governo 
com a indústria 

No geral, pouco abaixo da metade (49%) 
dos executivos de TI e de segurança informaram 
ter sido auditados por uma agência governamental 
quanto à conformidade com regulamentos e leis de 
segurança cibernética. Entretanto, houve grandes 
variações entre as taxas de auditoria de diversos 
países. As taxas foram, de longe, as mais altas 
na China (83%), seguida pela Arábia Saudita (73%). 
Brasil, Austrália e França informaram níveis de 
auditoria acima de 50%. As taxas de auditoria foram 
as mais baixas na Rússia (30%) e na Espanha (32%).

Os executivos chineses também relataram um alto 
nível de atividade legislativa e regulatória por parte 
do governo, com 92% afirmando estarem sujeitos 
a isso, juntamente com a Alemanha como segunda 
taxa mais alta dentre todos os países, exceto a Índia, 
com 97%.

O país no qual os executivos relataram os mais baixos 
níveis de atividade regulatória foram os Estados Unidos, 

onde 72% dos executivos afirmaram estarem sujeitos 
à regulamentação de sua segurança cibernética, em 
comparação com 86% no geral. 

Os Estados Unidos são vistos como um modelo 

Talvez por esse motivo, os executivos de TI e de 
segurança tenham identificado mais frequentemente 
os Estados Unidos como país modelo em segurança 
cibernética (excetuando seus respectivos países de 
origem), com 44% encarando os Estados Unidos de 
tal forma. Os outros modelos nacionais mais populares 
foram Alemanha (22%) e Reino Unido (18%). 
O modelo dos EUA foi particularmente destacado 
na China (78%) e no México (72%). Sua popularidade 
foi a mais baixa na Alemanha (31%).

Os dados da entrevista sugerem que o destaque do 
modelo dos EUA pode ter mais a ver com a cobertura 
dada pela imprensa e por agentes de alto perfil 
aos esforços dos EUA nessa área do que a maneira 
como o governo dos EUA lida com a questão — 
poucos países parecem estar imitando os Estados 
Unidos nesse sentido.

Fontes de dúvida quanto ao valor 
da regulamentação 

Há claramente uma preocupação generalizada entre 
os executivos sobre o impacto da regulamentação 
e da legislação. Talvez não seja surpreendente que 
a utilização de respostas a pesquisas para determinar 
atitudes em relação à regulamentação seja 
problemática. Poucos executivos de empresas pedem 
mais regulamentação. No entanto, vários pontos 
fundamentais surgiram. 

Os entrevistados identificaram três áreas 
particularmente preocupantes:

• Falta de confiança no entendimento que os agentes 
têm sobre a maneira como um setor trabalha;

• A possibilidade de que uma regulamentação 
malfeita “nivele por baixo” a segurança em setores 
muito diversificados;

• O risco de que a divulgação obrigatória de 
incidentes de segurança — por exemplo, 
o comprometimento de dados pessoais — 
possa mobilizar a política e os recursos em 
direções contraproducentes.

As dúvidas são particularmente difundidas no setor 
de água/esgoto, em que 77% disseram que leis e 

regulamentos “desviaram recursos que poderiam ser 
utilizados no aprimoramento da segurança” ou que 
não tiveram efeito algum. Os executivos do setor 
também tiveram o mais baixo nível de confiança nas 
capacidades de seus governos de prevenir ou deter 
ataques cibernéticos. 

Um especialista em segurança dos EUA, do 
setor de água/esgoto, disse que as exigências 
de regulamentação foram sentidas claramente, 
especialmente por preocupações menores em um 
setor muito diversificado. “Nosso pessoal da linha de 
frente está entrando nessa situação de ‘alimentar a 
fera’” — correndo atrás de determinadas exigências 
regulamentares em vez de planejar a segurança 
de uma maneira coordenada. “Quando você 
está tentando manter um monte de supervisores 
satisfeitos, isso é o tipo de coisa que irrita. Consome 
recursos e acaba deixando para o chefe decidir como 
o risco será administrado .”

O especialista disse que ele e seus colegas 
“frequentemente sentem como se fossem as 
crianças da sala” em fóruns federais de segurança, 
nos quais todos os setores estão representados. 
“Frequentemente não temos o mesmo grau de 
respeito que os outros setores; não no plano pessoal, 
mas no tático e estratégico”, explicou o especialista.
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No entanto, dúvidas sobre o valor da regulamentação 
não se restringem ao setor de água/esgoto. Os dados 
da pesquisa sugerem que as dúvidas são motivadas 
por preocupações mais amplas.

“Aqui, nos EUA, há uma falta de confiança no 
conhecimento do governo sobre o que deve ser feito 
e uma falta de conhecimento (por parte do governo) 
sobre a operação das várias infraestruturas”, 
afirmou um especialista de segurança do setor de 
transportes. Ele disse haver uma “preocupação 
considerável quanto à regulamentação ser um 
monte de atividades inúteis a um custo elevado, 
proporcionando pouca ou nenhuma segurança”.

Especialistas também manifestaram a preocupação 
de que, em setores nos quais a base de operadores 
é muito diversificada, a regulamentação, aplicada 
indiscriminadamente, possa “nivelar por baixo” 
os padrões. A definição de um padrão para um setor 
diversificado pode aumentar a segurança de alguns 
participantes, mas estabelecer um piso que outras 
empresas mais sofisticadas poderiam facilmente 
exceder, mas que passam a não ter incentivos para 
fazê-lo. “Em alguns casos, ouvi falar de organizações 
e entidades que desistiram da maneira como vinham 
gerenciando a segurança na empresa para satisfazer 
especificamente o que dizem os requisitos”, 
afirmou um especialista de segurança do setor de 
eletricidade/energia. 

Os executivos disseram que, excetuando falhas 
operacionais, a consequência que eles mais temiam 
de um ataque cibernético era o dano à reputação. 
Relatos não comprovados sugerem que as leis que 
exigem divulgação de determinados incidentes de 
segurança podem estar levando as empresas a tomar 
decisões sobre políticas e investimentos que venham 
a reduzir o número de incidentes a relatar, em vez de 
reforçar a segurança total da empresa.

No Japão, por exemplo, um agente observou que 
as exigências de se relatar acidentes de segurança 
da informação a autoridades governamentais 
resultaram em reclamações de que “há ocasiões em 
que os requisitos administrativos quanto à pessoa 
encarregada da segurança superam a (gravidade da) 
ameaça” de tais incidentes.

Há uma “preocupação quanto à 
regulamentação ser “um monte 
de atividades inúteis a um custo 
elevado, proporcionando pouca ou 
nenhuma segurança”.
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No entanto, os Estados Unidos também são 
vistos como um dos países mais vulneráveis 
a ataques cibernéticos

Cinquenta por cento dos executivos de TI e de 
segurança também identificaram os Estados Unidos 
como um dos três países “mais vulneráveis a ataques 
cibernéticos contra infraestruturas críticas no seu 
setor” — na frente de qualquer outro país. A China 
foi o segundo país mais frequentemente mencionado 
(34%), seguido pela Rússia (27%). 

As percepções da vulnerabilidade dos EUA foram 
especialmente difundidas na China (onde 80% 
os citaram como um dos três países mais vulneráveis), 
México (73%) e Brasil e Rússia (70% cada).

A China foi considerada particularmente vulnerável 
por executivos sediados em regiões vizinhas — com 
entrevistados da Índia (57%), Japão (56%) e Austrália 
(43%) mais propensos do que a média a incluí-la 
entre os três países mais vulneráveis. 

Alguns especialistas sugeriram que os EUA 
foram considerados mais vulneráveis por serem 
mais avançados — e mais dependentes de rede 
de computadores que praticamente qualquer 
outra nação. Outros, porém, advertiram que a 
vulnerabilidade dos EUA nesse particular não é uma  
exclusividade, podendo ser facilmente exagerada. 

Os Estados Unidos e a China são ambos vistos 
como prováveis atacantes na guerra cibernética 

Conforme observado no capítulo um, uma maioria 
expressiva de executivos de TI e de segurança 
entrevistados acredita que governos estrangeiros já 
estiveram envolvidos em ataques de rede nos seus 
respectivos setores. Quando são perguntados sobre 
o país com o qual “a sua apreensão é da mais alta 
magnitude no contexto de ataques de rede contra 
o seu país/setor”, 36% citaram os Estados Unidos 
e 33% citaram a China — mais do que qualquer 
outro país em uma lista de seis (os entrevistados 
também tiveram a oportunidade de especificar 
uma resposta diferente). O país seguinte mais 
frequentemente citado foi a Rússia, em uma terceira 
colocação distante, com apenas 12%. Nenhum dos 
outros três (Reino Unido, França e Alemanha) atingiu 
seis por cento.

Setores diferentes tenderam a considerar países 
diferentes como potenciais atacantes. Entre 
os executivos do setor governamental, por exemplo, 
a China superou os Estados Unidos como maior 
preocupação. Os executivos de empresas de energia 
preocuparam-se mais com a Rússia, embora a China 
e os Estados Unidos tenham dividido as preferências 
no setor de telecomunicações.

“Os agressores que enfrentamos (na Austrália) 
são agressores econômicos. Isso depende muito 
do setor”, disse Ghosh, executivo de segurança 
australiano. “O setor de mineração vê a China 
mais como uma ameaça. No setor de defesa, 
os concorrentes são Europa e Estados Unidos.”

Os Estados Unidos foram considerados o agressor 
potencial mais preocupante pela grande maioria 
dos executivos em países nos quais suspeitas mais 
amplas das motivações dos EUA são comuns — 
China (89%), Brasil (76%), Espanha (67%), México 
(65%) e Rússia (61%). Contudo, mesmo em 
um aliado tradicional dos EUA, como a Alemanha, 
45% os citaram como maior preocupação, 
enquanto apenas 34% citaram a China, muito 
embora o governo da Alemanha tenha repreendido 
publicamente a China por realizar operações 
de inteligência em redes de computadores de 
importantes ativos nacionais.

“Esse [resultado] pode ser menos chocante do que 
parece”, observou Hayden. “Pode ser simplesmente 
um reflexo das capacidades e, francamente, 
do próprio tamanho das agências de inteligência 
dos EUA.” O governo dos EUA também esteve 
envolvido em uma série de debates políticos públicos, 
expostos e em grande parte não resolvidos sobre 
como organizar suas capacidades de ataque e defesa 
de redes. Essa discussão pública contínua pode 
ter criado “uma câmara de eco” de preocupações 
quanto às capacidades dos EUA, disse Hayden.

Embora o debate dos EUA tenha chamado 
muita atenção da mídia, agentes russos também 
promoveram este ano uma série de medidas 
legislativas com o objetivo de dar às autoridades 
maior liberdade de ação contra ameaças e ataques 
percebidos. Uma lei proposta recentemente daria 
a Moscou a autoridade de definir e reagir a atos de 
guerra cibernética. A nova lei “diz, essencialmente, 
que se eles determinarem que foram alvo do 
governo de um outro país em um ataque cibernético 
de qualquer espécie, eles poderão tratar isso 
como um ato de guerra”, afirmou Kimberly Zenz, 
especialista russa da iDefense Labs.
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Juntas, as novas leis significam poderes novos 
e avassaladores para o Kremlin, disse ela. 
“Se realmente tiverem um incidente grave, eles 
poderão decidir por conta própria quem acham que 
foi responsável e tomar providências próprias em um 
nível muito alto sem a necessidade de qualquer prova 
ou concordância externa.”

A China também divulgou publicamente informações 
sobre seus planos de guerra em rede. Uma revisão da 
literatura militar aberta da China realizada em 2009 
pela Comissão de Revisão de Segurança e Economia 
EUA-China concluiu que a “doutrina de campanha 
chinesa identifica o estabelecimento antecipado 
do domínio da informação sobre um inimigo como 
uma das mais altas prioridades operacionais em 
um conflito”, observando que uma nova estratégia 
chamada “Integrated Network Electronic Warfare” 
(guerra eletrônica de rede integrada) foi concebida 
para alcançar essa meta através da integração de 
técnicas cibernéticas e de outras técnicas de guerra 
eletrônica com operações convencionais. 

Apesar dessas discussões, há limites claros para 
a transparência. Tanto Rússia quanto China, por 
exemplo, enfrentaram — e negaram sumariamente 
— acusações bem documentadas de alinhamento 
com hackers nacionalistas. Todos esses três países 
pretendem claramente continuar a tirar proveito, em 
maior ou menor grau, da vantagem estratégica que 
a “negação plausível” oferece no espaço cibernético.

Como podemos nos afastar do “estado 
de natureza”? 

Enquanto os principais governos quiserem liberdade 
operacional sem limites no espaço cibernético, este 
continuará a ser um Velho Oeste. Enquanto isso, 
os proprietários e operadores da infraestrutura 
crítica que constitui esse novo campo de batalha 
continuarão em meio ao fogo cruzado — podendo 
realmente precisar de uma defesa própria contra 
mísseis balísticos.
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Aprimorando a segurança 
na era da guerra cibernética
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No que se refere a estratégias para melhorar a segurança cibernética de 
infraestruturas críticas, dados de pesquisas e entrevistas não oferecem 
respostas fáceis. 

Os proprietários e operadores de infraestruturas críticas informaram que 
a segurança é uma alta prioridade para eles, e que isso se deve, em grande 
parte, à ampla gama de medidas de segurança que eles implementam. 
No entanto, mesmo setores e países com altas taxas de implementação de 
medidas de segurança comprovadas não estão livres de ataques.

“Não existe um modelo de proteção identificável que acompanhe a evolução 
e a sofisticação das ameaças cibernéticas”, disse Michael Assante, do setor 
de energia. Além disso, tecnologias inovadoras, desde “cloud computing” 
a medidores de rede inteligente e conectividade SCADA, continuam a criar 
novas vulnerabilidades.

Os governos também estão procurando pela melhor abordagem à segurança 
cibernética de sua infraestrutura. Dois desafios são comuns em seus esforços: 

• Modificar antigas organizações e estruturas governamentais para lidar com 
ameaças cibernéticas a infraestruturas críticas; e 

• Encontrar maneiras úteis de compartilhar informações confidenciais 
sobre ameaças e vulnerabilidades com proprietários e operadores e 
distribuir capacidades confidenciais para ajudar as infraestruturas críticas 
a se defenderem.

No que se refere a estratégias 
para melhorar a segurança 
cibernética, os dados não 
oferecem respostas fáceis.
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Algumas tecnologias continuam subutilizadas 

Os padrões de autenticação, em particular, precisam 
de melhorias e a adoção da tecnologia biométrica 
permanece baixa. A segurança de redes depende 
cada vez mais da detecção e bloqueio de usuários 
cujas contas apresentam comportamentos anômalos 
ou excedem um conjunto de privilégios estritamente 
definido. Além disso, os atacantes estão cada vez 
mais visando usuários de forma individual através de 
phishing e outras estratégias. Esses desenvolvimentos 
significam que a autenticação de usuários e seus 
privilégios está crescendo em importância. 

Ainda assim, mais da metade de todos os executivos 
(57%) afirmou que suas organizações empregavam 
apenas nomes de usuário e senhas para autenticar os 
que efetuavam login. O restante utilizava técnicas de 
autenticação mais fortes, como métodos biométricos 
ou tokens, seja individualmente ou combinados. 
No geral, apenas 16% afirmaram utilizar métodos 
biométricos — uma taxa de adoção baixa que alguns 
especialistas atribuem a resistência cultural em 
muitos países. Os tokens tiveram mais que o dobro 
de popularidade. Existem desvantagens, desafios 
técnicos e questões de custos no uso de métodos 
biométricos e tokens, dizem os especialistas, e 
combinações de senha/login podem variar bastante 
em sua eficácia, dependendo da força das senhas 
utilizadas e da tecnologia de criptografia empregada. 
No entanto, camadas adicionais de segurança são 
claramente preferíveis ao mero uso de nomes de 
usuário e senhas, que frequentemente são muito 
fáceis de se adivinhar, roubar ou comprometer de 
outras formas.

De forma semelhante, mas em âmbito global, apenas 
metade dos executivos, aproximadamente, informou 
utilizar criptografia rotineiramente na maioria 
das circunstâncias, embora isso tenha sido mais 
comum para transmissão on-line de dados, onde 
61% afirmaram utilizar. Isso também parece pouco, 
especialmente com o uso crescente de dispositivos 
móveis. Pamela Warren, uma especialista em 
segurança cibernética que trabalha para a McAfee, 
acredita que “se você usa dispositivos móveis e tem 
dados confidenciais nesses dispositivos, você deveria 
procurar criptografar esses dados”. 

As vulnerabilidades continuam a se expandir

O crescente uso de redes IP para sistemas SCADA 
e outros sistemas de controle operacional cria 
vulnerabilidades únicas e incômodas. Executivos 
responsáveis por sistemas SCADA/ICS informaram 
altos níveis de conexões desses sistemas com redes 
IP, incluindo a Internet — mesmo reconhecendo 
que tais conexões criam problemas de segurança. 
Os especialistas do setor manifestaram grande 
preocupação com as implicações de segurança desse 
desenvolvimento e especialistas em segurança de TI 
enfatizaram a necessidade de mitigar essa ameaça.

O acesso remoto aos sistemas de controle 
“representa um perigo enorme”, disse a Dra. Phyllis 
Schneck, vice-presidente de inteligência de ameaças 
da McAfee. “Precisamos proteger adequadamente 
ou migrar para redes mais privadas e não usar 
a Internet aberta”, acrescentou a Dra. Phyllis, que 
é também membro da Comissão de Segurança 
Cibernética do CSIS para a Presidência dos EUA.
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“Existe um nível de proteção proporcionado 
pela virtualização de software antigo por cima 
de software mais novo, portanto, pelo menos os 
protocolos e o acesso à rede trafega por pilhas de 
software mais novas”, acrescentou um experiente 
especialista em segurança de TI. Ele disse que 
os proprietários e operadores “precisam colocar 
tantos obstáculos quanto (eles) puderem contra 
o atacante”.

“A meta [para proteger rapidamente sistemas 
SCADA] não deve ser, necessariamente, isolar [ou] 
substituir esses sistemas, mas dispor de tecnologias 
de bloqueio diante deles, tanto quanto possível, e 
ter critérios muito mais rigorosos para aceitação de 
novos sistemas no futuro”.

O risco SCADA é composto por plataformas 
emergentes de entrega “inteligente”

Novas plataformas de entrega de serviços, como a 
interoperável “medição inteligente” de eletricidade 
ou as funções bancárias em dispositivos móveis, 
criam novas vulnerabilidades, mas também oferecem 
novas oportunidades. “A rede elétrica inteligente 
certamente criará novas vulnerabilidades, mas 
isso não significa que todo o sistema elétrico será 
mais vulnerável no futuro”, afirmou o ex-agente 
de segurança cibernética do Departamento de 
Energia dos EUA, Christopher “Rocky” Campione, 
acrescentando que houve compensações na forma de 
maior eficiência e confiabilidade.

Se a economia conseguida compensa os riscos, 
isso ainda está para ser determinado. Um desafio à 
espreita do desenvolvimento da medição inteligente 
é manter o custo suficientemente baixo para adoção 
em massa. As implicações de segurança dessa 
pressão são perturbadoras. “Quanta segurança é 
possível incorporar se o seu custo unitário precisa ser 
inferior a cem dólares?”, perguntou um especialista.

Em um ambiente de mudanças rápidas, os executivos 
de TI e de segurança estão diante da necessidade 
de fazer cálculos difíceis sobre segurança com 
informações limitadas, disse Campione. “Você precisa 
tomar decisões que considerem oportunidade, 
riscos e segurança, mas você não quer ficar preso 
na ‘paralisia da análise’. Você não pode saber tudo 
antes de decidir.” Em tal ambiente, não está claro 
quanta atenção foi dada às concessões de segurança 
associadas a uma “rede inteligente”. 

A “cloud computing” também apresenta novos 
desafios de segurança 

Os sistemas “cloud” (em nuvem) permitem que as 
empresas aluguem infraestrutura de servidores e 
serviços de software — efetivamente terceirizando 
suas necessidades de computação. Dependendo dos 
serviços e dados terceirizados, isso também pode 
oferecer novas medidas de segurança, bem como 
criar novas vulnerabilidades.

Mais da metade afirmou que suas 
organizações empregavam apenas nomes 
de usuário e senhas para autenticar os que 
efetuavam login.
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A “cloud computing” (computação em nuvem) 
permite que empresas menores utilizem medidas 
de segurança que, de outra forma, não estariam 
disponíveis para elas. Mesmo assim, a “cloud 
computing é algo que me deixa apavorado”, disse 
o experiente especialista em segurança de TI. “Não 
que eu saiba de um determinado problema específico 
inerente a ela, mas porque, historicamente, toda vez 
que migramos para uma nova área, não conseguimos 
avaliar o novo potencial para ataques que foi criado”.

“Estamos criando sistemas cada vez mais complexos 
e que dependem de fornecer serviços a sistemas mal 
acoplados ou mal autenticados”, ele concluiu.

Warren disse que, para mitigar as vulnerabilidades, 
as empresas e os governos devem “considerar 
os tipos de dados que seriam levados para 
a “cloud” e o melhor modelo de “cloud” para 
um determinado negócio, examinar detidamente 
as práticas e o modelo de segurança do provedor 
de serviços e definir diretrizes para responsabilização 
na hospedagem”.

Os governos precisam estar melhor organizados 
para enfrentar as ameaças cibernéticas 

Uma questão levantada reiteradas vezes em 
entrevistas com especialistas de diferentes setores e 
países foi a maneira como os governos estavam se 
organizando para enfrentar a nova ameaça. Existem 
modelos comuns — todos os países pesquisados, 
por exemplo, estabeleceram equipes de resposta 

a emergências em computadores (CERTs - Computer 
Emergency Response Teams) para tratar de resposta 
a incidentes, embora sua eficácia varie, de acordo 
com as entrevistas. No entanto, muitos governos 
continuam a lutar com a questão do “organograma” 
e, em alguns países, o resultado é, claramente, 
um trabalho em andamento.

No Brasil, por exemplo, o governo federal criou, em 
agosto de 2009, o Grupo de Trabalho de Segurança 
das Infraestruturas Críticas da Informação, sob 
seu Departamento de Segurança da Informação e 
Comunicações (DSIC). O grupo está trabalhando 
em planos de resposta a incidentes e segurança 
da informação, segundo o analista brasileiro 
da iDefense Labs, Anchises de Paula.

Na Austrália, um documento de defesa de 2009 
anunciou a criação de um Centro Nacional de 
Operações de Segurança Cibernética, subordinado 
ao diretório de defesa DSD (Defense Signals 
Directorate) das forças armadas, mas muitos detalhes 
ainda estão por ser anunciados.

Um especialista australiano em segurança cibernética 
disse que seu governo despendeu muito tempo 
estudando os modelos dos EUA e do Reino Unido, 
além de outros, como parte de sua recente revisão 
de políticas de segurança cibernética. “Há uma certa 
divisão entre elementos do governo que preferem 
o modelo dos EUA e os que preferem o modelo 
do Reino Unido”, disse ele.

Muitos governos continuam a lutar 
com a questão do “organograma” 
e, em alguns casos, o resultado é 
um trabalho em andamento.
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Como a infraestrutura crítica de muitos países tende 
a já estar regulamentada, esse tipo de mudança pode 
criar, para proprietários e operadores, problemas de 
regulamentação conflitante ou redundante ou outras 
exigências governamentais quanto à segurança 
cibernética. Os executivos costumam ficar mais 
confortáveis com suas velhas regulamentações e 
preocupados ou suspeitos em relação a exigências 
regulamentares novas ou modificadas. No 
entanto, essas regulamentações frequentemente 
carecem de sofisticação quanto a questões de 
segurança cibernética.

Especialistas de segurança do setor de água dos 
EUA nos disseram, por exemplo, que tinham um 
relacionamento muito bom com seu órgão regulador 
tradicional, a agência de proteção ambiental EPA 
(Environmental Protection Agency), mas reconheceram 
que seria impraticável que ela regulasse também 
a segurança cibernética. “Não há como a EPA 
ter qualquer tipo de controle regulatório sobre a 
infraestrutura cibernética do país”, um deles afirmou.

A existência ou a criação de várias agências com 
autoridades regulatórias, poderes investigativos 
ou responsabilidades em relação à segurança 
cibernética também pode suscitar atritos burocráticos 
entre governos. 

Por exemplo, Kimberly Zenz disse que conflitos de 
jurisdição sobre a questão da segurança cibernética 
são comuns em Moscou. “Há muita disputa interna 
nos órgãos governamentais russos. Há disputas 
em todos os níveis. Todas as organizações federais, 
até mesmo dentro do mesmo ministério, lutam 
umas contra as outras”.

Nos Estados Unidos, os atritos no poder executivo são 
duplicados e amplificados por conflitos entre comitês 
supervisores no Congresso. “O Capitólio não entende 
absolutamente nada dos problemas de segurança 
cibernética dos Estados Unidos”, disse Campione, ex-
agente do Departamento de Energia dos EUA. “Existe 
uma certa letargia”, acrescentou, concluindo que 
a raiz do problema foi a maneira como o governo 
dos EUA foi fundado. “Se, na condição de legislador, 
você alocasse fundos para o escritório central do CIO 
(de uma agência), esse dinheiro acabaria indo parar 
em Washington, ou pelo menos acabaria sendo gasto 
pelo pessoal de Washington. Se você desse o dinheiro 
para algum birô (algum subdepartamento de uma 
agência), ele acabaria em West Virginia ou Pittsburgh, 
ou onde quer que você queira”, disse Campione. 

“Os fatores determinantes dos gastos no Capitólio 
são altamente geográficos”. É por isso, acrescentou, 
“que todos esses departamentos governamentais 
têm dificuldades para consolidar sua TI”.

O compartilhamento de informações parece 
funcionar melhor horizontalmente 

Executivos informaram níveis mais altos de 
participação em órgãos de compartilhamento de 
informações mais horizontais, de indústria para 
indústria, embora diversos países tenham estruturas 
para essas organizações e níveis de participação 
também diferentes.
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O compartilhamento de informações entre empresas 
de software de segurança, por exemplo, “promoveu 
um enorme progresso na superação de desafios em 
confiança, leis de propriedade intelectual e cenário 
competitivo”, disse Phyllis Schneck, da McAfee. 
Ela comenta que o setor “trabalha bem em conjunto, 
especialmente em tempos de crise”.

Uma variedade ainda maior de abordagens 
caracterizou a organização de fóruns de 
compartilhamento de informações do governo para 
a indústria e houve uma grande variação nas taxas 
de participação de acordo com o país. No entanto, 
pelo menos nos dados da entrevista, uma reclamação 
comum pôde ser ouvida: os governos relutam 
em compartilhar informações confidenciais sobre 
ameaças e vulnerabilidades.

O executivo-chefe de segurança de um grande 
provedor de telecomunicações afirma que sua 
empresa tem relacionamento com as autoridades 
policiais em mais de uma centena de países nos quais 
atua. Entretanto, quando se trata de compartilhar 
informações de segurança sobre infraestruturas 
nacionais críticas, nenhuma delas “tem nada tão 
abrangente quanto o que gostaríamos de ver. 
O que eu quero de qualquer governo é algo que 
eu não possa produzir por minha própria conta 
— inteligência sobre quais são as ameaças e onde 
poderíamos utilizar melhor nossos recursos, com 
base em análises de ameaças mais detalhadas do que 
as que eu posso fornecer. Eles têm todos os serviços 
de segurança e outras capacidades”.

No entanto, é exatamente esse tipo de informação 
que os governos tendem a guardar com mais zelo, 
em parte por verem que não há uma maneira 
garantida de compartilhar as informações com 
proprietários e operadores de infraestruturas críticas 
sem que as informações cheguem aos adversários. 

Por essa razão, altos níveis de participação em órgãos 
de compartilhamento de informações comandados 
pelo governo podem não ser um bom indicador de 
seu êxito. Alguns países adotam claramente uma 
abordagem mais exclusiva ao compartilhamento de 
informações do que outros.

Sigilo e segurança 

“Nos Estados Unidos e na Europa há um pouco 
mais de empenho” por parte das agências em 
compartilhar informações, disse o CSO, “mas quando 
se trata de obter informações realmente úteis do 
governo — avisos ou conselhos sobre a utilização 
dos recursos — não conseguimos nada de governo 
algum”. Nos Estados Unidos, onde os executivos 
relataram uma participação acima da média em 
grupos governamentais de compartilhamento de 
informações, foram feitas tentativas de lidar com 
essas questões através da concessão de autorizações 
de acesso a executivos de indústrias críticas, mas 
o progresso tem sido desigual. 
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“Uma ou duas pessoas (de uma determinada 
empresa) têm autorização”, disse Campione, “mas 
podem não ser as pessoas certas”. A autorização 
deve ser concedida a um executivo sênior que pode 
não ter o conhecimento técnico para interpretar o 
que lhe foi dito? Ou a alguém com maior capacitação 
técnica, mas de hierarquia mais baixa, que talvez não 
tenha autoridade para lidar com problemas que não 
podem ser divulgados para os outros?

Uma outra abordagem, defendida por Pamela 
Warren, da McAfee, é qualificar mais informações 
em um nível “confidencial, mas não secreto”, 
informações “que possam ser compartilhadas 
entre membros de uma comunidade confiável”, 
incluindo pessoas que não tenham autorizações. 
“Definitivamente, parte do problema reside em 
mantermos muita coisa em segredo”, disse o ex-
agente de energia.

Na Austrália, o executivo de segurança Ajoy 
Ghosh afirmou que o novo Centro Nacional 
de Operações de Segurança Cibernética teria 
capacidade operacional e a possibilidade de “pôr 
a mão na massa” juntamente com proprietários e 
operadores de infraestruturas críticas. Nos Estados 
Unidos, por outro lado, as agências preferiram uma 
abordagem mais baseada em definição de padrões.

Na Rússia, disse Zenz, o governo preferiu 
uma abordagem mais informal. Embora não exista 
um plano nacional de exercícios cibernéticos e 
pouco provisionamento institucional para parcerias 
ou compartilhamento de informações, os agentes 
do governo “têm relações muito próximas com 
os provedores de serviços de Internet e dentro dos 
provedores há pessoas a par da situação da rede em 
tempo real” e que os mantêm informados, disse ela.

Um relacionamento singular de proximidade entre 
a indústria e o governo na China pode ser visto nos 
dados que mostram altos níveis de participação e 
aprovação em iniciativas de segurança lideradas pelo 
governo. No entanto, se esse relacionamento pode 
ser reproduzido em outros lugares, é uma questão 
em aberto. O general Hayden observou que “é 
um estado mais autoritário, logo, pode ser mais 
fácil para eles fazer isso. A população talvez esteja 
mais acostumada com as exigências de segurança, 
considerando-se todos os aspectos da vida e da 
cultura chinesas” e o fato de que o uso da Internet 
lá, embora grande e crescente, ainda esteja limitado 
a “uma parcela muito seleta” da população.

À dificuldade de trabalhar eficazmente com a indústria, 
soma-se a natureza de movimentação rápida da 
ameaça. Um especialista de segurança do setor de 
transportes dos EUA nos disse que “a moeda corrente 
da habilidade operacional cai rapidamente quando um 
executivo da indústria se associa ao governo. Esse é um 
problema expressivo que o setor enfrenta ao lidar com 
suas respectivas agências”. 

De fato, o mesmo problema assombra os esforços 
por mobilizar o público em um diálogo realista 
sobre segurança. O debate público sobre questões 
de segurança sempre apresenta desafios, mas é 
particularmente acirrado no domínio cibernético, 
argumentou o general Hayden. “Você dá um ou dois 
passos do ponto de partida e deixa tecnologicamente 
para trás 95% do seu público e, então, os defensores 
da privacidade chegam e, de repente, a conversa fica 
muito difícil. Para nós, culturalmente, é muito difícil 
fazer isso.”

Conclusão

Os dados da pesquisa mostram que as redes de 
computadores, especialmente as baseadas em 
IP, tornaram-se essenciais para proprietários e 
operadores de infraestruturas críticas. No panorama 
econômico atual, proprietários e operadores, 
aqueles que utilizam TI para melhorar a eficiência, 
aumentarão sua dependência de redes, tanto em 
sistemas operacionais quanto administrativos. 
Os dados e as entrevistas mostram que esses sistemas 
críticos — incluindo os operacionais, como SCADA/
ICS — estão trabalhando em um ambiente de 
grandes ameaças e enfrentando uma variedade de 
riscos, incluindo alguns bastante caros. No entanto, 
eles também sugerem que muito pode ser feito para 
proteger esses sistemas, por exemplo, através de uma 
adoção mais disseminada de medidas fundamentais 
de segurança. 

Se o espaço cibernético é o Velho Oeste, o povoado 
precisa de um xerife. Questões de governança são 
primordiais em qualquer discussão sobre segurança 
de redes de infraestruturas críticas. Houve uma 
ampla variedade de comentários, por exemplo, 
sobre barreiras legais à possibilidade de um uso 
mais difundido de medidas técnicas para conter 
ataques DDoS. Especialistas discutiram as dificuldades 
enfrentadas por tratados e outros esforços 
nessa área. 

Para proprietários e operadores, a pesquisa mostra 
que seus relacionamentos com os governos são 
um fator decisivo na maneira como lidam com a 
segurança. Para os governos, esse relacionamento 
é fundamental para a defesa dos ativos nacionais. 
Na ausência de “receitas milagrosas” de tecnologia, 
muitos executivos veem a regulamentação — apesar 
de suas desvantagens — como uma maneira de 
aprimorar a segurança. Além de regulamentação, 
os dados sugerem que, em alguns países, com 
destaque para a China, um relacionamento próximo 
entre governo e proprietários e operadores ajudou 
a melhorar a segurança.

Os dados mostram um 
relacionamento singular 
de proximidade entre 
a indústrias críticas e o 
governo na China.
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1 A pesquisa foi realizada em setembro de 2009 pela empresa 
de pesquisa de mercado Vanson Bourne, Ltd., sediada 
no Reino Unido. Os entrevistados foram escolhidos a partir 
de quadros de executivos de TI que a empresa mantém 
em diferentes setores e países para suas pesquisas. Cem 
dos 600 entrevistados foram dos Estados Unidos. Japão, 
China, Alemanha, França, Reino Unido e Itália tiveram 
50 cada, Rússia, Espanha, Austrália, Brasil, México e Índia 
tiveram 30 cada e a Arábia Saudita teve 20. Os setores melhor 
representados foram os de serviços bancários/financeiros 
e governamentais, com 145 entrevistados cada. O menor 
número de entrevistados, apenas 23 dos 600, veio do setor 
de água/esgoto. Outros setores — petróleo/gás, energia, 
transportes/transporte público e telecomunicações — variaram 
de 59 a 82 entrevistados. 

Considerando-se o tamanho da amostragem, tiramos 
conclusões sobre padrões e variações de setor para setor ou 
de país para país, mas não sobre os setores de cada país.

Quando as questões foram perguntadas apenas aos 
responsáveis por sistemas operacionais, 143 do total de 
600 entrevistados, as amostragens tornaram-se menores e 
até as variações entre os países ficaram menos claras. Quando 
se faz necessário cuidado na interpretação dos dados, isso é 
observado no texto.

Em geral, tentamos testar os elementos mais surpreendentes 
e interessantes dos dados em nossas entrevistas. Em casos 
nos quais os dados da entrevista possam ser duvidosos ou 
uma interpretação diferente dos dados da pesquisa seja 
sugerida, isso é indicado.

2 Alguns aspectos dos dados de pesquisas russas não conferem 
com o que soubemos nas entrevistas. Apenas 30% dos 
executivos russos informaram ataques DDoS em grande 
escala, com apenas três por cento sofrendo vários ataques 
por mês — a mais baixa taxa de todos os países. “Os ataques 
DDoS são um problema real na Rússia”, disse Kimberly Zenz, 
uma especialista russa da iDefense Labs, “tudo é atacado”. 
Lá é muito fácil alugar uma rede de bots”. Zenz afirmou que 
ataques contra sites de concorrentes na Web — mesmo entre 
lojas locais de cidades pequenas — são lugar comum. O setor 
de serviços financeiros costuma ser alvo de ataques DDoS e de 
ameaças de extorsão, ela acrescentou.

Essa aparente anomalia nos dados pode ser, em parte, 
atribuída à maneira como a pergunta foi formulada. Foram 
utilizados como exemplos de ataques em grande escala 
as campanhas de DDoS contra a Estônia e a Geórgia — 
ataques que foram amplamente atribuídos à Rússia. Isso pode 
ter afetado as respostas dos entrevistados russos. Quando 
perguntados sobre ataques DDoS de “baixo nível”, sem 
uma referência à Estônia ou à Geórgia, 73% dos entrevistados 
russos relataram ataques, um valor muito mais compatível 
com os dados dos entrevistados em geral — 72% dos quais 
afirmaram terem sofrido tais ataques de baixo nível.

Notas de rodapé
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