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Segurança Digital e Privacidade 
 

As organizações começam a apresentar uma crescente preocupação com a temática da 

segurança devido: 

• Maior exigência dos clientes 

• Evolução dos requisitos regulamentares 

• Proactividade das organizações 

 

 

 

Mas, a proactividade das organizações deverá ter como driver uma rápida capacidade 

de resposta face: 

• Desafios do negócio; 

• Evolução da tecnologia;  

• Ameaças emergentes; e 

• Aliar riscos a oportunidades. 
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Segurança Digital e Privacidade 
Evolução da tecnologia 

A convergência e rápida evolução da tecnologia transformou: 

• A interacção entre as pessoas e as organizações; 

• A partilha de informação corporativa e pessoal; e 

• A utilização da informação fora do espectro das políticas e 

ferramentas de segurança das organizações. 

 

A título de exemplo: 

• A rádio demorou 38 anos a atingir 50 milhões de utilizadores; 

• A televisão demorou 13 anos; 

• A Internet demorou 4 anos; 

• O iPod demorou 3 anos; e 

• O Facebook em menos de 9 meses atingiu os 100 milhões de 

utilizadores. 

 

Redes sociais, dispositivos móveis, blogs e cloud computing 

dissolveram as fronteiras das organizações.  
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Segurança Digital e Privacidade 
Evolução das ameaças 

A adopção de novas tecnologias apresenta benefícios, mas também expõe a 

organização a um conjunto de novas ameaças. 

Presentemente os ataques informáticos são mais sofisticados e requerem menos 

conhecimentos técnicos por parte do atacante. Nomeadamente, porque estão 

disponíveis na Internet ferramentas avançadas que exploram as fragilidades das novas 

tecnologias. 

 

…Já não se trata da possibilidade de ser atacado, mas de quando se será 

atacado… 

 Conhecimento do atacante 

Sofisticação dos ataques 

Novo código 

malicioso 

Código Malicioso mobile 
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Segurança Digital e Privacidade 
Evolução das ameaças - Curiosidade 

A título de exemplo, em Junho de 2013, foi disponibilizado na Internet o código fonte do 

malware financeiro Carberp desenvolvido por um grupo organizado de 25 pessoas 

especializado em cibercrime. Este malware era vendido no mercado negro a 

aproximadamente $40.000 USD por licença e é amplamente utilizado no roubo de 

credenciais de acesso a sítios de homebanking bem como informação financeira de 

clientes. Tendo sido verificada a sua utilização essencialmente na Rússia e Austrália. 

 

Objectivo deste malware: 

• Roubar credenciais de acesso 

homebanking; 

• Roubar passwords guardadas no 

sistema; 

• Desactivar software de segurança e 

respectivos updates; 

• Obter screenshots; 

• Capturar teclas pressionadas; e 

• Permite acesso e controlo remoto. 

 

Impacto: 

• Novas variantes do malware deverão 

surgir e, adaptadas ás necessidades 

dos atacantes; 

• O código fonte apresenta instruções 

simples de utilização do malware, 

permitido a um indivíduo com parcos 

conhecimentos técnicos a sua 

utilização para fins maliciosos. 

 



© 2013 Deloitte & Associados, SROC, S.A. 6 

Segurança Digital e Privacidade 
 

• Silo isolado na organização; 

• Implementada por reacção; 

• Resistência à implementação de 

práticas de segurança mais básicas 

como, palavras passe complexas, 

encriptação de discos, segregação de 

funções, treinar, formar e 

consciencializar utilizadores; 

• Dificuldade em identificar e responder a 

riscos relevantes de segurança nas 

organizações. 

• Maioria tem Políticas de Segurança da 

Informação (PSI); 

• Não aprovadas pela gestão nem 

 operacionalizadas; 

• A implementação das PSI na maioria 

das organizações não é suportada por 

uma análise de risco; e 

• Não existe gestão de risco da 

Segurança da Informação. 

As-is da Segurança na Organização Evolução da Segurança na Organização 

Como Implementar a Segurança da Informação 

Compromisso da gestão top-down 

Operacionalização das Políticas, 

Processos e Procedimentos de 

Segurança 

Educação e consciencialização  

da organização 

Auditoria e Compliance 



Controlos Internos 
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Segurança Digital e Privacidade 
Controlos Internos 

Os sistemas de informação tem como um dos seus objectivos na organizações suportar 

e melhorar a eficácia e eficiência das suas operações de negócio, garantido que as 

mesma se mantêm precisas, integras e disponíveis ao longo do seu ciclo se vida. 

 

 

 

Neste contexto a organização 

deve considerar na sua estrutura 

de controlo interno o desenho, 

implementação e 

operacionalização de controlos 

de monitorização contínua de 

segurança em todas as camadas: 

• Sistema operativo 

• Base de dados 

• Aplicacional 

• Rede 

 

 

 



Segurança em Sistemas 
Críticos e Privacidade 
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Segurança Digital e Privacidade 
Segurança em Sistemas Críticos e Privacidade 

Um sistema crítico, é um sistema que por natureza apresenta um elevador valor para a 

organização e caso a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação 

que gere for comprometida representa um impacto negativo considerável na operação 

normal da organização. 
 

..….A identificação de sistemas críticos é produto da classificação dos activos de 

informação da organização e atribuição do seu valor para o negócio. …. 

 

 

A avaliação de risco permite identificar: 

• Os principais riscos a que se encontram expostos os activos de informação 

• Priorizar os riscos em função do seu impacto para o negócio 

• Definição de estratégias de mitigação dos riscos; e 

• Desenhar controlos para mitigação dos riscos identificados 
 

….Não existe uma solução tecnológica única e transversal que permita assegurar a 

segurança e privacidade….. 
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Identificar riscos de segurança na sua organização: 

• Como é monitorizada a informação digital que sai da organização? 

• Quem acede à nossa rede e recursos internos, de onde realiza o acesso? 

• Como é controlado o software executado nos nossos dispositivos? 

• Como se controla o acesso à informação crítica da organização? 

• Quais as implicações legais associadas à criação, tratamento, transmissão, recepção 

e destruição de informação? 

 

A segurança e privacidade deve ser endereçada pelo menos nas seguintes vertentes: 

• Governance, Gestão de Risco e Compliance; 

• Segurança de Infra-estrutura (Gestão de vulnerabilidades; Segurança de sistemas, aplicações 

e rede; e Mecanismos de cifra de dados) 

• Identity Access Management (IAM – Segregação de Funções); 

• Operações de IT 

• Gestão de relacionamento com terceiros; e 

• Operações de Negócio. 
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Segurança Digital e Privacidade 
Segurança em Sistemas Críticos e Privacidade 



Análise da Integridade 
dos Dados 
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Segurança Digital e Privacidade 
Análise da Integridade dos Dados 

A informação é um activo valioso para qualquer organização. As organizações cada 

vez mais dependem de informação produzida nos seus sistemas de informação, pelo que 

a qualidade e integridade dos dados que gerem é de elevada relevância.  

 

……actualmente a integridade dos dados é um requisito legal e regulamentar e não 

uma opção…. 

 

Em que consiste a análise da integridade de dados? 

• Data management: Avaliar e melhorar a qualidade e integridade dos dados antes, 

durante e após projectos de implementação de software e limpeza de dados mestre; 

• Data migration: Assegurar a migração total e correcta de dados de sistemas legacy 

para os novos sistemas; 

• Data investigation: Identificar potencial fraude, branqueamento de capitais, perda de 

receita, análise de tendências e outras análises estatísticas; 

• Reporting assurance: Analisar a precisão e fiabilidade de relatórios gerados por 

sistemas com recurso ao recálculo de relatório 
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Segurança Digital e Privacidade 
Análise da Integridade dos Dados (cont.) 

Outras situações que permite identificar: 

• Inexistência de controlos aplicacionais adequados ao nível do registo de dados; 

• Problemas de integração da informação entre sistemas; e 

• Configuração incorrecta dos requisitos do negócio (e.g. taxas, juros, etc). 

 

Benefícios: 

• Identificação de eventuais pontos de falha; 

• Conforto quanto à integridade da informação 

• Optimização do desempenho aplicacional 

• Identificação de eventuais controlos aplicacionais que carecem de ser 

implementados 

• Diminuição da exposição a riscos de inconformidade a requisitos 

regulamentares. 

 



Survey de Segurança e 
Privacidade 
- Empresas do sector Financeiro nos Estados Unidos e Europa 
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Qual a natureza de informação comprometida nos últimos 12 

meses? 

 • Informação pessoal identificável (22%); 

• Propriedade intelectual (19%); 

• Outros dados pessoais (13%); 

• Outra informação corporativa sensível (12%); e 

• Credenciais de autenticação (11%). 
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Como foram comprometidos os dados nos últimos 12 meses? 

 

• Perda ou roubo de activo corporativo (e.g. portátil, smartphone, pen USB) (31%); 

• Uso indevido por parte de colaborador (27%); 

• Ataque externo a servidores corporativos ou utilizadores (25%); 

• Acção maliciosa por colaborador (12%); e 

• Perda/ roubo de activo de parceiro de negócio (7%). 
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Quais as principais preocupaçoes da organização para as 

seguintes fragilidades de segurança mobile? 
 • Perda de dados devido a perda ou roubo de dispositivo (49%); 

• Falta de soluções de protecção e prevenção de fuga de dados (39%); 

• Falta de segregação entre dados/ conteúdos corporativos e do utilizador (30%);  

• Inconsistência nas soluções de protecção para as diferentes plataformas mobile (27%); e 

• Malware mobile (23%). 
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A sua organização tem políticas de segurança e ferramentas 

implementada? 
 • Maioria das organizações tem políticas de segurança, contudo não dispõe de ferramentas ou 

estas são insuficientes para operacionalizar as políticas. 
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Quais as tecnologias de segurança e privacidade que as 

organizações estimam adoptar? 
 • Data leak prevention; 

• Auditoria, monitorização e análise de vulnerabilidades de bases de dados; 

• Cifra de dados armazenados em rede e em bases de dados; 

• Gestão de privilégios de acessos; e 

• Gestão centralizada de chaves. 
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Quais as tecnologias que as organizações utilizam para 

protecção de dados em smartphones e tablets? 
 • Políticas de segurança para dispositivos móveis como obrigatoriedade de password, bloqueio 

remoto de dispositivo e purga remota (38%); 

• Não está implementada solução para protecção de dados em smartphones e tablets (23%); 

• Sistema de Gestão de dispositivos Móveis (21%); e 

• Soluções avançadas de protecção de dados (aproximadamente 20%). 



Mobile banking 
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Mobile banking 

“The World is Mobile” 

Mobile Banking 

Estudos demonstram que os clientes do sector financeiro estão a adoptar o mobile 

banking devido face à conveniência e facilidade de utilização dos seus smartphones e 

tablets na realização de operações bancárias.  …Gerir esta mudança representa um 

desafio para as instituições….. 

 

Benefícios: 

• Aumento do número de transacções efectuadas por dispositivos móveis (estima-se 

que em 2020, cerca de 50% das transacções tenham origem em dispositivos móveis);  

• O custo da transação mobile é muito menor que a efectuada no e-banking ou na 

agência. 

 

Desafios: 

• Assegurar a segurança nas operações realizadas pelos clientes; 

• Garantir a privacidade da informação financeira e pessoal do cliente; e 

• Assegurar transparência, escalabilidade, presença multiplataforma, funcionalidade e 

integração. 
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Mobile banking 

“The World is Mobile” 

Mobile Banking 

Ao permitir a realização de operações bancárias a partir de dispositivos móveis, fora do 

controlo das instituições financeiras, cria-se um novo vector de ataque. 

 

 
Código Malicioso mobile Vectores de ataque: 

• Malware mobile; e 

• Phishing. 

Impacto: 

• Comprometimento das 

credenciais de acesso do 

cliente;  

• Realização de operações 

válidas em nome deste; e 

• Quem é responsável o 

Banco ou o cliente? 
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