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Disclaimer: 
“Os slides que se seguem são da responsabilidade estrita do 

autor e não refletem necessariamente a posição oficial da 

Portugal Telecom” 



“Complexity is the worst 
enemy of security” 

Bruce Schneier 
www.schneier.com 



Afinal o que é um Risco 

de Segurança? 



Vulnerabilidade 
(€) (P) 

Impacto 

Risco 
= 

x 
(P) 

x Ameaça 

Vetores 
de 

ataque 

Activo 



9 vetores de ataque muito perigosos 

 Search Engine Optimization (DEO) to Distribute Malware 

 Third-Party Client-Side Software Exploits 

 Spear Phishing 

 Browser Hacking 

 Mass SQL Injection 

 Targeting Administrative Interfaces 

 Social Networking Sites for Information Leakage and Exploit Distribution 

 Windows Pass-the-Hash Attacks Incorporated into Attack Suites 

 Hardware Hacking 



Mas há vetores de ataque muito mais 
simples, diretos e infelizmente eficazes … 

 Exposição direta à Internet de “sites” vulneráveis! 

 Utilização de software “end-user” que não é mantido 
seguro! 

 Inexistência de um controlo adequado de Identidades 
e seus acessos! 

 Ignorar as Bases de Dados como a componente mais 
importante a proteger e monitorizar! 



Quem são os atacantes? 

 Script Kids 

 Ativistas globais  locais 

 Colaboradores zangados e/ou sem escrúpulos 

 Crime Organizado 

 Estados Nação 

 Espionagem industrial 

 Aproveitamento político 

 Objetivos militares 



Ciclo de Vida de um Ataque 

Reconhecimento Externo 

Ocupação e 
   Reconhecimento Interno 

Exploração 

Penetração Inicial 

CCC 
(Atacante) 



E que medidas devem 

ser tomadas para mitigar 

estes riscos? 



Vulnerabilidade 
(€) (P) 

Impacto 

Risco 
= 

x 

Vetores 
de 

ataque 

(P) 
Ameaça x 



(€) 
Vulnerabilidade 

(P) 
Impacto 

Risco 
= 

x 

Saber detetar e corrigir as 
“múltiplas” “possíveis” 

vulnerabilidades 
RELEVANTES ! 

Vulnerabilidade 

(P) 

Entender os “múltiplos” 
“possíveis” vetores de ataque 

Implementar os 
meios 

necessários de 
proteção ativa 

Vetores 
de 

ataque 

(P) 
Ameaça x 

Em todos os casos, são 
precisas competências que 

não são fáceis de 
desenvolver e manter. 

Para além de CAPEX/OPEX 
adequado. 



Nada disto é trivial e, para além dos aspetos 

técnicos já referidos, a sua eficácia depende 

de uma boa Governança e uma Cultura de 

Segurança suportada em Controlos práticos, 

mensuráveis e credíveis 



Entender os “múltiplos” 
“possíveis” vetores de ataque 

(€) 
Vulnerabilidade 

(P) 
Impacto 

Risco 
= 

x 

Saber detetar e corrigir as 
“múltiplas” “possíveis” 

vulnerabilidades 
RELEVANTES ! 

Em todos os casos, são 
precisas competências que 

não são fáceis de 
desenvolver e manter. 

Para além do CAPEX/OPEX 
adequado. 

Governança 

c/ métricas 
Controlos 

Cultura 

Implementar 
os meios 

necessários 
de proteção 

ativa 

Vetores 
de 
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(P) 
Ameaça x 



Exemplos de controlos 

técnicos já em grande 

utilização 



http://www.sans.org/critical-security-controls/ 

20 
Controlos Críticos 

mas Práticos 
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20 Controlos Críticos: 15 + 5 

Reconhecimento Externo 

Ocupação e 
   Reconhecimento Interno 

Exploração 

Penetração Inicial 

CCC 
(Atacante) 

Orientados à gestão da 
defesa nas diferentes 

fases do ciclo de vida de 
uma ataque 





Reconhecimento 
(Exemplos) 

CC1 Inventário dos dispositivos 
autorizados e não autorizados 

(MT: Alta) 

CC20 Testes de penetração e 
exercícios Red Team / Blue Team 

(MT: Média) 

… 



Penetração 
(Exemplos) 

CC3 Configurações seguras de todo o 
HW/SW IT 

(MT: Alta) 

CC11 Limitação e controlo de portas, 
protocolos e serviços de rede 

(MT: Média) 

… 



Ocupação 
(Exemplos) 

CC14 Manutenção, monitorização e 
análise dos logs de segurança 
(audits)  

(MT: Média) 

CC16 Controlo e monitorização de 
acessos 

(MT: Média) 

… 



Exploração 
(Exemplos) 

CC9 Controlo e manutenção dos 
“skills técnicos” necessários 

(MT: Média) 

CC18 Computer Security Incident 
Response Team (CSIRT) 

(MT: Baixa) 

… 



Também na Cibersegurança 

não há almoços grátis e a cada 

dia que passa aumenta a sua 

complexidade! 



E só empresas de alguma dimensão 

terão capacidade para implementar 

e manter as medidas necessárias 

para racionalmente mitigar os seus 

riscos de cibersegurança ! 



E mesmo essas poderão 

considerar o esforço excessivo 

face à sua missão ! 



Daí que o outsourcing de pelo 

menos parte dessa função 

seja a única opção viável! 



Ou mesmo transferir integralmente a 

sua insfraestrutura atual de suporte 

ao seu negócio na Internet para uma 

infraestrutura profissional na cloud 

que lhe assegure as medidas atrás 

referidas ! 



Como por exemplo … 



• SOC (Security Operations Center) 

• csirtPT (Computer Security Incident Response Team) 



The New KISS Rule 

 
Keep Information Security Simple ! 



Obrigado ! 


