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The threat outlook for the next year
In these uncertain times, businesses 
want certainty. 

40% dos inquiridos (PwC, Global Digital 
Trust Insights Survey 2021) têm planeado 
um aumento da resiliência, para evitar que 
um evento disruptivo de cyber afete o seu 
negócio.

A evolução tecnológica tem como 
consequência um aumento da superfície de 
ataque, tornando as empresas mais 
vulneráveis.

Threats, actors, and events: relative likelihood and impact

2021 - O que esperar?

https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/cybersecurity-privacy-forensics/library/global-digital-trust-insights/cyber-resilience.html

PwC, Global Digital Trust Insights Survey 2021, October 2020, base 3,217

https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/cybersecurity-privacy-forensics/library/global-digital-trust-insights/cyber-resilience.html
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Áreas com dificuldade imediata em contexto de pandemia

Segurança do Endpoint 
Os controlos de 
segurança do Endpoint 
são removidos para 
permitir que os 
utilizadores acedam a 
serviços remotos. A 
segurança do Endpoint 
não fornece uma 
monitorização completa 
e contínua dos 
dispositivos.

Migração para trabalho remoto
O número de trabalhadores a 
trabalhar a partir de casa aumenta 
significativamente à medida que 
as organizações invocam planos 
de resiliência empresarial

Alterações no Controlo de Segurança
Os planos de resiliência do negócio 
exigem alterações ad-hoc/ imprevistas no 
ambiente de TI, com alguns controlos de 
segurança a precisarem de ser 
removidos/ reduzidos para permitir que 
as operações comerciais continuem

Monitorização de Segurança 
As operações de segurança são 
necessárias para aumentar a 
atividade de monitorização através 
de um cenário em movimento, à 
medida que as TI e as mudanças de 
segurança após cenários de 
monitorização padrão/esperados.

VPN/Capacidade de Rede
A infraestrutura VPN não 
consegue escalar para 
acomodar um grande 
número de utilizadores 
remotos que conduzem a 
problemas de acesso e 
desempenho

Aumento de exposição à 
vulnerabilidade
Mudanças rápidas 
impulsionadas através de 
processos de aprovação 
de mudança de 
emergência 
inadvertidamente 
aumentam exposição a 
vulnerabilidades



PwC  4 

 

4

● A redução dos gastos dos consumidores significa que os grupos 
que tradicionalmente perseguem os dados dos cartões de 
crédito precisam de encontrar novas fontes de rendimento;

● Os grupos de crime organizado vêem isto como uma 
oportunidade para visar as organizações em situações críticas;

● A maioria das operações de ransomware de alto perfil são 
executadas como programas afiliados, o que desencadeou um 
crescimento no número de atores e afiliados que participam nos 
seus programas. As exigências de resgate estão a crescer, 
incentivando outros intervenientes a entrar no mercado;

● Reconhecimento oportunista identificando vulnerabilidades, 
possivelmente relacionadas com práticas de trabalho remotas.

Distribuição dos setores afetados

Aumento de ataques ransomware

https://www.pwc.co.uk/issues/crisis-and-resilience/covid-19/why-an-increase-in-cyber-incidents-during-covid-19.html

https://www.pwc.co.uk/issues/crisis-and-resilience/covid-19/why-an-increase-in-cyber-incidents-during-covid-19.html
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Falha na 
identificação de 
ameaças 
emergentes

Más práticas na 
gestão do trabalho 
remoto

Incapacidade de 
assegurar 
continuidade de 
funções críticas
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Como mitigar alguns dos 
riscos emergentes?
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Incapacidade de 
assegurar 
continuidade de 
funções críticas Rever a Gestão de 

Acessos Privilegiados
Avaliar os serviços 
críticos de segurança

Aumentar a segurança 
de Endpoints

Falha na 
identificação de 
ameaças 
emergentes

Rever a Arquitetura de 
Segurança

Rever controlos de 
segurança físicos

Monitorização de 
Shadow IT

Acesso remoto seguro Implementação de Multi 
Factor Authentication

Más práticas na 
gestão de trabalho 
remoto

 
Como mitigar alguns dos riscos emergentes?

Monitorização de 
atividade de Phishing 

Melhorar a Threat 
Intelligence

Emitir comunicações 
aos utilizadores

Monitorização de 
ameaças internas
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O futuro...
Adoção acelerada da Cloud

Assignment and 
auditing

Auditor and 
governance body

Controlling and 
monitoring

Cloud Provider

Cloud customers

Transparency

Continuous auditing 
and certification

Tools and 
architecture

Training

Framework and 
Governance

Scheme for mutual 
recognition of 
standards

Provider selection

Control 
Environment

Embora a maioria das 
organizações tenha adotado a 
Cloud para uma variedade de 
funções, é provável que haja 
uma reavaliação mais ampla de 
como a Cloud pode ajudar a 
aliviar alguns dos recentes 
desafios relacionados com o 
trabalho remoto, executar 
operações críticas de negócios 
e permitir o acesso a sistemas 
de negócio chave.

No entanto, apesar das 
oportunidades que traz, importa 
compreender os riscos 
associados e como os 
endereçar.
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Segurança de informação na cloud 
Controlo por terceiros

Como é que as 
organizações estão a 
reagir ao facto da 
sua cloud ser 
controlada 
parcialmente por 
terceiros?

https://www.pwc.com/cz/cs/cyberandprivacy/Cloud%20security%20report_EN.pdf

https://www.pwc.com/cz/cs/cyberandprivacy/Cloud%20security%20report_EN.pdf
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Atualmente, que 
controlos é que se 
encontram 
instituídos na sua 
empresa, 
relacionados com 
cloud computing?

Segurança de informação na cloud 
Controlos de segurança na cloud

https://www.pwc.com/cz/cs/cyberandprivacy/Cloud%20security%20report_EN.pdf

https://www.pwc.com/cz/cs/cyberandprivacy/Cloud%20security%20report_EN.pdf
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Quais são os 
standards de cloud 
computing que estão 
atualmente a ser 
utilizados pelas 
empresas?

Segurança de informação na cloud 
Uso de standards

https://www.pwc.com/cz/cs/cyberandprivacy/Cloud%20security%20report_EN.pdf

https://www.pwc.com/cz/cs/cyberandprivacy/Cloud%20security%20report_EN.pdf
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Que recursos 
existem que nos 
permitam estabelecer 
uma baseline de 
controlos a auditar?

https://cloudsecurityalliance.org/research/cloud-controls-matrix/

Segurança de informação na cloud 
Como auditar?

https://cloudsecurityalliance.org/research/cloud-controls-matrix/


https://www.pwc.pt/cybersecurity
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Más práticas na gestão do trabalho remoto

1

2 Apertar o acesso à 
segurança de dados e 
controlos relacionados

Aumentar  capacidades 
de monitorização da 
segurança (controlo 
compensatório)

Certificar que os 
mecanismos de resposta 
a incidentes de terceiros 
estão à escuta

Expandir a monitorização 
de redes e endpoints 
para identificar novos 
dispositivos

Expandir a capacidade 
da VPN (capacidade 
existente/ aumentada)

Tracking / registo de 
exceções de MFA

Rever 
controlos/processos 
críticos de segurança 
para determinar gaps

Mover SOC para uma 
base de alto risco & 
implementar 24x7 / 
rotação de turno

Focar threat intelligence 
para identificar ameaças 
específicas da covid-19

Monitorizar limites de 
despesa e custos com 
autorizações de serviços

Monitorizar sistemas de 
acesso remoto & AD para 
logins anómalos

Reconfigurar gateways 
para permitir a 
implementação de MFA 
nos sistemas locais

Estabelecer requisitos 
mínimos de segurança 
para manter a 
consistencia

Aumento de  
fornecedores para gerir a 
carga no pessoal interno

Atualizar processos para 
refletir a contingência e 
práticas alternativas

Reavaliar a filtragem do 
web proxy 

Melhoria/implementação 
controlos mitigatórios de 
DDoS 

Mudar para aplicações 
em nuvem com 2FA 
nativo (sempre que 
possível)

Área de Foco

Remediação Tática

Rever controlos de 
segurança no local

Melhorar a 
monitorização da 
segurança

Adaptar a Resposta 
Cibernética

Monitorização de 
Shadow IT

Acesso remoto seguro Implementação de Multi 
Factor Authentication

Detalhe sobre possíveis remediações táticas, úteis para focar em eventuais controlos a endereçar 
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1

2 Integrar dados de TI 
relativos a campanhas de 
phishing com controlos 
de monitorização 

Avaliação rápida para 
identificar potenciais 
vulnerabilidades

Alargar os agentes 
antivírus para incluir 
interfaces de 
digitalização 
anti-malware

Alargar a monitorização 
das TI para cobrir as 
atividades de novas 
ameaças (e.g. 
COVID-19)

Emitir comunicações 
relacionadas com 
ameaças prováveis (por 
exemplo, phishing 
COVID-19)

Implementar planos de 
monitorização de 
ameaças internas 
durante os períodos 
experimentais 
(contratação)

Expandir a filtragem e 
bloqueio de e-mails

Realizar exercícios de 
RED TEAM em ambiente 
de controlo de segurança Restringir o tipo de 

executáveis que os 
utilizadores finais podem 
executar

Relacionar a potencial 
atividade de TI à função 
empresarial crítica (por 
exemplo, P&P)

Relembrar os utilizadores 
das principais políticas de 
segurança (orientação 
final do utilizador, 
segurança de dados)

Proteger ativos chave e 
acessos críticos do 
sistema, de potenciais 
utilizadores maliciosos

Fomentar a discussão de 
Threat Intelligence  em 
fóruns de partilha dentro 
de grupos que possuam 
os mesmos interesses.

Implementar políticas de 
DLP direcionadas para 
expandir a monitorização 
da exfiltração de dados

Área de Foco

Remediação Tática

Monitorização de 
atividade de Phishing 

Executar 
vulnerabilidade 'Find & 
Fix'

Implementar controlos 
‘Quick Win’ 

Melhorar a Threat 
Intelligence

Emitir comunicações 
aos utilizadores

Monitorização de 
ameaças internas

 
Falha na identificação de ameaças emergentes

Detalhe sobre possíveis remediações táticas, úteis para focar em eventuais controlos a endereçar 
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2

Verificar as configurações 
dos dispositivos BYOD 
(por exemplo, dual 
homing, AV, etc)

Rever planos de backup 
para pontos únicos de 
falha (pessoas / processo 
/ tecnologia)

Mapear arquitetura de 
segurança para 
identificar lacunas 
operacionais

Rastrear os ativos de TI à 
medida que migram para 
outros locais 
(físicos/lógicos)

Avaliar o impacto das 
recentes alterações nos 
serviços de segurança 
críticos

Confirmar que os 
processos de patching 
estão a funcionar para 
dispositivos ligados à 
distância

Revisão de Acessos 
Privilegiados

Documento 
compensando controlos 
onde o padrão sec. arch. 
é contornado

Implementar a 
monitorização de ativos 
para sistemas críticos de 
negócios & dados

Reutilizar pessoal de TI 
para complementar o 
processo crítico de 
segurança

Implementar out of band 
patching para os 
endpoints e sistemas 
críticos (inc. VPNs)

Determine rapidamente 
a implementação de 
ferramentas de 
segurança na nuvem 
como potenciais 
controlos intercalares

Restringir o acesso a 
grandes repositórios de 
dados sensíveis 

Identificar impactos 
empresariais de serviços 
críticos de segurança que 
sofreram alterações de 
prioridade. 

Área de Foco

Remediação Tática

Rever a Gestão de Acessos 
Privilegiados

Rever a Arquitetura de 
Segurança

Monitorizar os Movimentos 
do Ativo

Avaliar os serviços críticos 
de segurança

Aumentar a segurança de 
Endpoints

 
Incapacidade de assegurar continuidade de funções críticas

Detalhe sobre possíveis remediações táticas, úteis para focar em eventuais controlos a endereçar 
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Sobre a PwC

Membro activo na comunidade 

Membros da direção do IIA (Institute 
of Internal Auditors), ISACA 
(Information Systems Audit and 
Control Association) e ISF (Information 
Security Forum).

Membros e Colaboradores, entre 
outros, da ENISA (European Union 
Agency for Cybersecurity) e BSI 
(British Standards Institution)

Sabia que...?

A PwC desenvolveu o Catálogo de 
Controlo de Conformidade da 
Computação em Cloud (C5) em 
parceria com o Gabinete Federal 
Alemão para a Segurança da 
Informação (BSI).

A Forrester nomeou a PwC lider em 
Global Cybersecurity Consulting 
Providers, Q4 2019

A ALM Vanguard nomeou a PwC 
como fornecedor líder em 2017 e 
2018 em Cybersecurity Consulting.

Experiência profissional

A PwC tem desenvolvido trabalhos 
para os seus clientes de acordo com 
os principais frameworks / normativos: 
ISO 27001, ISO 27035, EBA 
Guidelines, CobIT, SWIFT, Target 2, 
PSD2 e NIST

Certificações PwC

A PwC tem nos seus quadros 
colaboradores com certificações 
reconhecidas em auditoria e 
segurança de informação como CIA, 
CISM, CISA, CEH, ISO 27001 entre 
outras
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