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As ações para mitigar a disseminação da COVID-19 estão forçando as organizações do setor 
químico e de tecnologias de desempenho a aumentar sua confiança no acesso remoto e em 
diminuir a quantidade de profissionais no site de operação, aumentando a preocupação com riscos 
cibernéticos. Conversamos com Paul Harnick, Diretor Global da Indústria de Produtos Químicos, 
sobre como o setor está buscando reforçar as defesas cibernéticas, apesar do impacto dos preços 
baixos do petróleo sobre o capital.

Como as operações cibernéticas das empresas 
químicas dos EUA são afetadas pela COVID-19?

Quais são as preocupações cibernéticas específicas para TI e 
TO da indústria química?

Assim como os líderes de negócios e de tecnologia em 
todo o mundo, os Diretores de Segurança da Informação 
(CISOs) do setor químico estão preocupados em manter 
sua força de trabalho saudável e, ao mesmo tempo, 
garantir que as operações cibernéticas sejam mantidas 
para proteger sua tecnologia da informação e tecnologia 
operacional (TI e TO). O mantra de “quando, e não se” 
tentativas de ataque aos sistemas serão realizadas, 
agora aplica-se mais do que nunca. Com a COVID-19 
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levando a uma interrupção em toda a cadeia de suprimentos, 
muitas organizações químicas estão implementando um 
foco absoluto no seu caixa e capital de giro e revisando 
rapidamente suas despesas de capital para o próximo ano. 
Independente da necessidade urgente de manter a segurança, 
os projetos de segurança cibernética estão entre aqueles que 
estão sendo adiados ou cancelados. Pelo lado das plantas 
operacionais, as mesmas buscam ficarem mais enxutas com 
a redução ou postergação de turnos de manutenção baseado 
na implementação dos protocolos de distanciamento social, 
resultando em um potencial aumento no risco à segurança e à 
proteção dos ambientes de Tecnologia Operacional (TO).

Finalmente, as populações mais velhas são consideradas como 
apresentando maiores riscos de complicações pelo vírus. O 
potencial impacto da COVID-19 nas operações das fábricas de 
produtos químicos é aumentado, considerando a experiência 
média de décadas da força de trabalho das fábricas e dos 
engenheiros seniores com profundo conhecimento do negócio.

Conforme os maus agentes procuram tirar proveito da situação 
durante esse período de força operacional reduzida, antecipamos 
um número crescente de ataques de phishing. De fato, o 
Federal Bureau of Investigation dos EUA está alertando para 
um aumento de ataques cibernéticos relacionados à COVID-19, 
incluindo e-mails falsos do Centro de Controle e Prevenção 
de Doença (CDC) e de phishing,1 enquanto especialistas em 
segurança cibernética do Reino Unido observaram que os 
ataques on-line estão aumentando e evoluindo.2 De fato, os 
inimigos cibernéticos já estão se aproveitando da situação e
os e-mails de phishing relacionados à COVID-19 estão surgindo 
juntamente com suas cargas de malware.3



Normalmente, o vetor de ataque ocorre na TI 
corporativa e posteriormente na área industrial, 
uma vez que o invasor identifica a conta de
um funcionário envolvido no departamento
de TI e TO. Enquanto isso, os sistemas fabris 
— incluindo os sistemas de controle distribuído 
(DCS), sistemas de controle de supervisão e
de aquisição de dados (SCADA) e controladores 
lógicos programáveis (PLCs) — dependem dos 
seus fornecedores proprietários para oferecer 
suporte, tradicionalmente no local ou nos 
escritórios dos fornecedores. Atualmente,
as ordens de permanecer em casa e as
medidas de distanciamento social estão 
forçando a equipe dos fornecedores a 
trabalharem remotamente, adicionando
ainda mais “saltos” (ou “hops”). Isso afetou 
diversas atividades, da manutenção normal 
a projetos dedicados e, principalmente, a 
segurança e a correção de falhas de sistemas.

Enquanto isso, de uma perspectiva de saúde 
e segurança, as operações fabris vão procurar 
limitar a exposição dos trabalhadores, inclusive 
organizando turnos para manter as mesmas 
equipes reduzidas de engenheiros juntas para 
limitar a ampla exposição à COVID-19. Da mesma 
forma, sempre que possível, elas vão tirar proveito 
do múltiplo controle de salas (incluindo as salas 
de treinamento) para reduzir a exposição e a 
carga no centro nervoso das operações da fábrica. 
No entanto, isso apresenta uma dor de cabeça 
potencial, caso o vírus afete uma das equipes.
Se o vírus continuar se espalhando entre a 
força de trabalho, as operações atuais do PCN 
precisarão ser ajustadas ainda mais, embora, a 
curto prazo, esse processo de correspondência de 
turnos deva oferecer alívio tático. No entanto, as 
pressões econômicas (tanto na oferta quanto na 
demanda) podem exigir reconsiderar as operações 
no médio prazo, juntamente com o aumento da 
pressão dos turnos e janelas de manutenção das 
fábricas (que tradicionalmente têm até três vezes 
mais funcionários no local), que também permitem 
a aplicação de correções de segurança (patches).

Considerando as preocupações com a demografia 
dos funcionários mais velhos em risco, algumas 
organizações estão iniciando uma documentação 
abrangente e acelerada das operações fabris 
e do conhecimento crítico dos engenheiros 
e outros funcionários importantes. O esforço 
de documentação geralmente é combinado 
com uma análise dos processos de segurança 
operacional, que se concentra na captura da lógica 
de gerenciamento de alarmes para as operações 
fabris e na necessidade de alarmes.

— No curto prazo, considerar a necessidade
     de continuar operando com pessoal reduzido 
     com base no PCN por mais tempo do que 
     o previsto. No entanto, agora também é 
     o momento de começar a atualizar o PCN
     à luz das possíveis interrupções de longo 
     prazo, e realizar testes de estresse do 
     PCN para cenários em que várias 
     interrupções ocorrem simultaneamente.

— Acelerar as análises de segurança planejadas, 
     incluindo uma revisão das disposições e 
     procedimentos de acesso remoto para 
     as organizações de TO (buscando resultados 
     rápidos de segurança para aqueles que têm 
     acesso remoto ao ambiente da fábrica a 
     partir de fora) e analisar qualquer proteção
     da TO que possa ser feita taticamente.

Cada organização está em um nível diferente 
em termos da sua maturidade, capacidade 
de resposta operacional e organização de 
segurança funcional. Dito isto, a maioria
das organizações invocou seus planos
de continuidade de negócios (PCNs),
considerando as restrições de viagens
e o distanciamento social impostos pela
COVID-19, e elas estão operando com uma 
equipe mínima no escritório. Isso funciona
para a maioria dos funcionários “corporativos”
que podem trabalhar remotamente com um
laptop e acesso VPN.

No entanto, o risco está aumentando 
potencialmente no âmbito das operações fabris, 
conforme os níveis de pessoal são reduzidos 
e o trabalho remoto aumenta, pressionando 
as equipes de TI e TO que gerenciam essas 
operações. Além disso, conforme mencionado 
anteriormente, agora os parceiros críticos 
de serviço, como os fornecedores de DCS, 
SCADA e PLCs, também precisam operar 
remotamente. Nos casos em que os contratos 
de cadeias de suprimentos já permitiam acesso 
remoto a essas empresas externas, é provável 
que o acesso seja ainda mais remoto por meio 
de redes VPN dos fornecedores — mais uma 
etapa removida. A infraestrutura de segurança 
dos fornecedores também estará sob pressão 
adicional, pois os funcionários remotos não 
terão acesso tradicional às ferramentas e 
recursos de segurança de TI nos escritórios, 
aumentando o risco de comprometimento.

Para acomodar a necessidade de trabalho 
remoto, as organizações de produtos 
químicos estão tendo que aumentar o uso 
da infraestrutura remota. No entanto, isso 
significa mais “brechas” nos firewalls nos 
sistemas corporativo e de TO que exigem 
monitoramento pela equipe de segurança 
cibernética, além de um maior risco de que o 
malware, caso implementado com sucesso 
em um determinado ambiente, possa afetar 
a segurança, a produção e a integridade 
operacional. Infelizmente, as realidades 
econômicas da COVID-19 sem dúvida 
continuarão afetando a entrega operacional
de ferramentas cibernéticas, conforme os 
projetos tradicionais de segurança se tornam 
alvo de duras revisões orçamentárias.

Como o setor está enfrentando o aumento 
do risco cibernético e, ao mesmo tempo, 
gerenciando os desafios mais amplos da 
COVID-19?

Que considerações as empresas químicas 
devem priorizar para proteger suas operações 
e garantir que seus planos de PCN sejam os 
mais sólidos possíveis?



— Considerar se as operações de segurança 
     são robustas e capazes de administrar as 
     camadas de TI e TO e, sempre que possível, 
     se aumentam a capacidade da organização 
     de “procurar falhas” nas redes.

— Analisar os riscos da TO no que tange ao 
     atraso nas implementações de patches e as 
     possíveis vulnerabilidades que esses atrasos 
     podem causar, garantindo que você tenha 
     controles mitigatórios em vigor
     (por exemplo, assegurando que o Sistema 
     Instrumentado de Segurança, ou SIS, ainda 
     esteja isolado do resto da rede).

— Planejar e realizar atividades de teste de      
     penetração remota para verificar e proteger 
     as instalações, especialmente as VPNs nas 
     fábricas. (As preocupações agora são de que 
     isso exigirá mudança e expansão contínuas, 
     sem recursos para gerenciar as mudanças 
     nas políticas e realizar o monitoramento 
     contínuo.)

— Análises da eficiência operacional: Realizar 
     análises do PCN/Recuperação de Desastres 
     com foco na documentação crítica para 
     colocar o “conhecimento em primeiro
     plano” no papel e analisar uma possível 
     racionalização dos procedimentos da fábrica.

— Avaliar maneiras de ajudar a reforçar as defesas  
     com aplicação de resultados rápidos (quick 
     wins), tais como: revisão da documentação 
     do PCN ou de operações; revisão de processos 
     e implementação de ferramentas para      
     remediação de riscos. Garantir o      
     compartilhamento das melhores práticas em 
     toda a organização e procurar fornecer os 
     recursos adequados para ajudar a enfrentar o 
     aumento convergente dos riscos.

Ao manter essas considerações em mente,
além de garantir análises regulares na preparação 
de defesas para os ataques cibernéticos, as 
organizações químicas podem ajudar a manter as 
fábricas seguras e protegidas, ao mesmo tempo 
em que desenvolvem novos caminhos eficientes 
de trabalho que servirão de base para serem 
utilizados no futuro.
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