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Adaptando os planos de resposta de incidentes 
cibernéticos para a força de trabalho remota
A pandemia de covid-19 levou muitas organizações a mudar para um plano digital, 
com uma força de trabalho remoto, o que muitas vezes exigiu que as equipes de TI 
expandissem rapidamente a rede disponível de banda ou modificassem o modelo 
operacional “normal” para manter o negócio funcionando. Ao prestarem suporte aos 
trabalhadores remotos, as equipes de TI podem ter contornado seus processos e 
procedimentos, provavelmente violando, enfraquecendo ou eliminando suas políticas 
de tecnologia e de segurança.

Ao implementar soluções de trabalho remoto, as organizações 
aumentaram inadvertidamente o risco operacional, 
especialmente em cibersegurança. Os cibercriminosos foram 
rápidos em capitalizar esses riscos, explorando vulnerabilidades 
mais comuns de VPN, direcionando ataques de phishing

a usuários de plataformas de comunicação e colaboração 
populares, visando o protocolo de escritório remoto (RDP) da 
Microsoft e a infraestrutura de suporte de campanhas maliciosas 
(veja a figura 1, abaixo).

FIGURA

1
Domínios relacionados a COVID-19 criados por dia
FONTE: RECORDED FUTURE.
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2 • Adaptando os planos de resposta de incidentes cibernéticos para a força de trabalho remota

Devido ao amplo ambiente de força 
de trabalho remota, sua organização 
deveria reconsiderar como responder 
a um incidente cibernético? 

Sim, e aqui está o porquê.

Os planos de resposta a violação de incidente cibernético antes da 
pandemia presumiram que a maioria dos funcionários estaria trabalhando 
em ambientes controlados pela empresa. Agora, muitos - senão a maioria 
- dos funcionários estão trabalhando remotamente em uma ampla 
variedade de ambientes. Esses ambientes não corporativos podem 
apresentar uma série de novas ameaças para as quais as equipes de TI e 

segurança cibernética devem se preparar.

À medida que as equipes de TI e cibersegurança aumentam a segurança 
cibernética das organizações, elas podem não ter considerado seus planos 
de incidentes cibernéticos e como adaptá-los ao “novo normal” e aos 
incidentes cibernéticos que ainda podem ocorrer.

Os pontos fracos de segurança são inerentes a muitas redes domésticas, 
que normalmente são “plug-and-play” e projetadas para operar com 
poucas opções de segurança quando os usuários realizam a configuração. 
Câmeras de segurança física, eletrodomésticos, interruptores de luz, 
lâmpadas, componentes estéreo, babás eletrônicas e outros dispositivos 
comuns são geralmente configurados para se conectarem, 
automaticamente, a qualquer rede doméstica disponível; esses 
dispositivos usam uma ampla variedade de protocolos e portas para se 
comunicar com fabricantes e usuários para fornecer serviços 
convenientes, mas pode ser inseguros. E essas mesmas redes, que estão 
sobrecarregadas com aplicativos conectados, são as que os funcionários 
remotos estão utilizando para se conectar as redes de TI corporativas, que 

podem ou não estar conectadas a VPNs.

Como sua empresa pode se preparar 
para responder a incidentes 

cibernéticos em ambientes remotos?
À medida que o trabalho remoto em grande escala se torna parte do 
novo normal, é importante que as equipes de TI e cibersegurança se 
preparem para o potencial exploração de novas infraestruturas 
remotas. Especificamente, você deveria considerar:

• Identificando pontos fracos: Identificando pontos fracos: 
desenvolva um cenário cibernético de pior caso que envolve um 
evento de malware do sistema de TI de um funcionário remoto e, 
em seguida, conduza um exercício de simulação com base neste 
cenário. No final do exercício, identifique o que deu certo e o que 
não deu e atribua uma equipe para resolver quaisquer lacunas e 
deficiências em seu plano incidentes cibernéticos dentro de um 
cronograma acordado. 
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• Revise as configurações de base:  revisite a implementação 
de uma configuração de linha de base do sistema de TI. Por 
exemplo, considere eliminar o uso de portas USB ou restringi-
las a usuários específicos que podem precisar de acesso como 
parte de suas funções e responsabilidades. Uma vez que a linha 
de base é estabelecida e testada, distribua para sua força de 
trabalho remota.

Implemente revisões do sistemas de TI remotos e outros 

registros com mais frequência:  considere a implementação 
de registros do sistema de TI de funcionários remotos 
adicionais, que coletem e analisem dados para identificar 
atividades não autorizadas ou questionáveis, que possa exigir 
investigação adicional. Automatize essa coleta e análise dos 
registros de auditoria sempre que possível.

 •

Ao planejar sua resposta a um potencial incidente cibernético 
enquanto sua força de trabalho está amplamente remota, é 
importante que:

• Desenvolva processos e procedimentos necessários para 
isolar sistemas de TI remotos individuais - ou um grupo de 
sistemas de TI que podem funcionar juntos - para apoiar a 
análise e investigação cibernética necessária.

Determine como a perícia cibernética do sistema de TI 
remoto seria conduzida, incluindo procedimentos de cadeia 
de custódia.

Esteja preparado para coletar rapidamente registros de 
sistemas de TI remotos e imagens de discos rígidos de 
funcionários remotos.

Considere como restabelecer os funcionários remotos 
selecionados novamente on-line o mais rápido possível (se 
necessário).

•

•

A preparação, o planejamento e a condução de exercícios de 
simulação de segurança cibernética - tanto exercícios técnicos 
quanto aqueles envolvendo a alta administração - ajudarão sua 
organização a aproveitar os benefícios de sua força de trabalho 
remota, ao mesmo tempo em que está preparada para lidar com 
incidentes cibernéticos de maneira eficiente e eficaz.

•



Para mais informações, contate a Marsh:

EDSON VILLAR
Líder de Consultoría en Ciberseguridad
Marsh Advisory
Edson.Villar@Marsh.com

GERARDO HERRERA
Director Regional
Marsh Advisory
Gerardo.Herrera@Marsh.com

MARTA SCHUH
Líder de Risco Cibernético da Marsh Brasil

Marta.Schuh@marsh.com

PAULINA VÉLEZ
Líder del Seguro de Riesgo Cibernético
Marsh
Paulina.Velez@Marsh.com

PAULA ORDÓÑEZ
Líder de Productos Financieros (FINPRO)
Marsh
Paula.Ordonez@Marsh.com

Marsh is one of the Marsh & McLennan Companies, together with Guy Carpenter, Mercer, and Oliver Wyman. 

This document and any recommendations, analysis, or advice provided by Marsh (collectively, the “Marsh Analysis”) are not intended to be taken as advice regarding any individual situation and should not be 

relied upon as such. The information contained herein is based on sources we believe reliable, but we make no representation or warranty as to its accuracy. Marsh shall have no obligation to update the Marsh 

Analysis and shall have no liability to you or any other party arising out of this publication or any matter contained herein. Any statements concerning actuarial, tax, accounting, or legal matters are based solely 

on our experience as insurance brokers and risk consultants and are not to be relied upon as actuarial, tax, accounting, or legal advice, for which you should consult your own professional advisors. Any modeling, 

analytics, or projections are subject to inherent uncertainty, and the Marsh Analysis could be materially affected if any underlying assumptions, conditions, information, or factors are inaccurate or incomplete or 

should change. 

Marsh makes no representation or warranty concerning the application of policy wording or the financial condition or solvency of insurers or reinsurers. Marsh makes no assurances regarding the availability, 

cost, or terms of insurance coverage. Although Marsh may provide advice and recommendations, all decisions regarding the amount, type or terms of coverage are the ultimate responsibility of the insurance 

purchaser, who must decide on the specific coverage that is appropriate to its particular circumstances and financial position. 

Copyright © 2020 Marsh LLC. All rights reserved. MA20-15991 539268276 




