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Prefácio
A rápida adoção de serviços em nuvem  

durante a pandemia evidenciou a  

necessidade crítica de visão estratégica  

em todas as adoções de nuvem.

Diante da nova realidade e ameaças  

intrínsecas é preciso que as equipes de  

segurança atuem além das abordagens  

tradicionais para gerenciar a segurança  

e proteger com eficácia os ativos vitais  

da empresa.

Se a sua empresa não está  

implementando as etapas cruciais que  

foram elaboradas para governar soluções  

de segurança em nuvem, você pode  

estar abrindo a porta para novos ataques.

Pontos principaisA migração para as soluções em nuvem continua implacável  

e a crise da COVID-19 simplesmente acelerou a corrida da

inovação usando uma variada gama de serviços que aumentam  

drasticamente a produtividade, a funcionalidade e a eficácia.

Isso supera as desvantagens em adotar tais soluções,  

porém, trabalhar na nuvem não alivia a sua organização de  

preocupações quanto a privacidade e a segurança de dados.

À medida que a tecnologia e as soluções em nuvem se tornam  

cada vez mais sofisticadas, o mesmo acontece com os esforços  

criativos de hackers descobrindo novos e infindáveis métodos para  

acessar seus dados confidenciais. Com as empresas voltando-se  

para a nuvem, agora é a hora de garantir que esses serviços sejam  

regidos e monitorados por profissionais corporativos deTI de risco  

e de segurança cibernética que entendem as ameaças emergentes  

e os requisitos regulatórios atuais.

AndreasTomek
Global Cyber Security Cloud Lead  

KPMG
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A nuvem assumiu um papel preponderante na nova economia digital, com inovação em serviços, plataformas e infraestrutura  

que oferecem escalabilidade, flexibilidade e resiliência sem precedentes para empresas de todos os tamanhos. Para as  

organizações que buscam ganhos de produtividade de sua força de trabalho, eficiência aprimorada e novas maneiras de  

atender à dinâmica das expectativas dos consumidores, as soluções em nuvem estão oferecendo recursos inovadores.

Muitas organizações ainda estão nos estágios iniciais de sua migração para a infraestrutura em nuvem, como serviço (IaaS),

enfretando problemas que incluem a herança de uma arquitetura resistente, a conformidade com a privacidade de dados 

pessoais e a relação da atuação dos provedores de nuvem em relação à organização. Outros estão mais avançadas na 

adoção de Plataformas cada vez mais populares, como o Serviço (PaaS). Enquanto isso, quase todas as organizações de 

hoje utilizam alguma forma de “Software como Serviço” (SaaS) em nuvem para ferramentas padrão de produtividade em

escritório, treinamento on-line, plataformas de gerenciamento de RH em toda a empresa e muito mais.

Maiores ameaças

À medida que as empresas migram para vários serviços em nuvem, os profissionais de segurança estão tendo que

enfrentar a ameaça de criminosos cibernéticos cada vez mais sofisticados em explorar a tecnologia em nuvem que amplia 
de modo inerente osdesafios da segurança empresarial. Você tem um problema em Shadow IT? Bem, seu problema de

sombra na nuvem seu problema em Shadow Cloud pode ser maior. Sua equipe de desenvolvimento deTI perdeu alguns

pontos de controles de segurança sobre um produto que deveria entrar em operação dentro de uma semana? Bem,

naquela semana, sua equipe de DevOps na nuvem está planejando dezenas de lançamentos de produtos, e tudo precisa

estar funcionando. Desafios dessa natureza muitas vezes começam a partir de uma falsa sensação de segurança.

Os principais provedores de serviços em nuvem oferecem um conjunto formidável de controles de segurança e defesas  

cibernéticas que normalmente superam os controles típicos de rede e aplicativos. Mas, a menos que esses controles  

sejam configurados corretamente e ajustados para o cenário de ameaças e processos de segurança de uma organização,  

eles não serão eficazes. E a menos que a governança de segurança se adapte à mudança de cultura e mentalidade que  

vem com a adoção da nuvem e o DevOps ágil, a equipe de segurança corre o risco de perder rapidamente o controle

de seus ativos. Adotar uma falsa sensação de segurança na nuvem pode custar muito caro.

Quais medidas você pode tomar para evitar esses riscos? E quais lições e insights os profissionais da KPMG adquiriram  

trabalhando com os clientes em sua jornada para a nuvem?

Novas
soluções —
maiores  
benefícios

Novas soluções Cuidadocom  
as ameaças

E-mailbaseado  
em nuvem Manuais de incidentes Focar no “agora” Como a KPMG  

pode ajudarNovas soluções
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As soluções de Shadow Cloud estão proliferando e, nossa experiência demonstra que geralmente apresentam controles
de segurança mal configurados e uma falta de integração com os processos de segurança e monitoramento que uma
autêntica função deTI deveria ter. Essas soluções normalmente resultarão em um risco aumentado de exposição a dados
corporativos, informações  pessoalmente identificáveis e propriedade intelectual.

As soluções de Shadow Cloud levantaram preocupações de segurança antes da pandemia, mas a mudança forçada e
turbulenta nos padrões de trabalho e as rápidas mudanças de infraestrutura durante a pandemia aceleraram drasticamente  

sua presença. Em organizações cujas equipes de segurança e tecnologia demoravam para adotar ferramentas de  

colaboração para apoiar o trabalho remoto, suas equipes de negócios e funcionários individualmente tomaram a iniciativa  

de recorrer a soluções baseadas em nuvem para colaboração, armazenamento e produtividade contínua.

Esses aplicativos podem não ser protegidos por autenticação multifator ou políticas de senha rigorosas e podem não  

atender aos requisitos de localização e retenção de dados. Agora é a hora de garantir que esses serviços sejam regidos

e monitorados por profissionais corporativos deTI e de risco que entendam as ameaças que representam e os requisitos  

regulatórios que devematender.

Quando as organizações executam supervisão e governança eficazes em tecnologia em nuvem, a equipe e as partes

Cuidado com
ameaças à
espreita nas  
sombras

92%
das organizações estão preocupadas que
indivíduos, departamentos e linhas de  

negócios violem as políticas de segurança  

com aplicativos emnuvem.

— Relatório de ameaças da KPMG e Oracle Cloud de 2019
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interessadas serão desencorajadas a implantar soluções de Shadow Cloud. Eliminar a mentalidade que propaga  

o uso da Shadow Cloud pode ser um controle de segurança tão eficaz quanto qualquer outro.



Quatro dicas para manter distância de Shadow Cloud

Aborde problemas de 

Shadow Cloud em políticas e  

normas comfuncionários.

Não bastasimplesmentebanir  

o uso de soluções em nuvem  

sem a permissãoda equipede  

segurança. Responsabilizeos

líderesde negóciospelocontrole  

de soluçõesde de Shadow 

Cloud e implemente protocolos  

clarose medidasdisciplinares  

conformenecessário.

01

Considere bloquear o  

acesso a aplicativos não  

autorizados baseadosem

nuvem. Se o compartilhamento  

de arquivos baseado em nuvem  

for autorizado, escolha uma  

plataforma e controle seu

uso. Implementar listas de  

permissão, incluindo sites ou  

plataformas que são aprovados  

para acesso, e bloquear

todos os outros que não  

têm aprovação.

02

Alguns serviços em nuvem  

são gratuitos ou têm  custos 

mínimos para os  

funcionários. Mas alguns  

projetos podem custar  

milhares de dólares ao ano.

Desencoraje o uso de serviços 

de nuvem sombra, gerenciando 

cuidadosamente relatórios de 

despesas e faturas a pagar  

para tais serviços. Embora  isso

possa não limitar o uso de

aplicativos de nuvemgratuitos,  

implantações de Shadow Cloud

que abrigam grandes  projetos 

ou que abrangem toda  a 

empresa precisarão buscar  

legitimidade e financiamento

04

Ofereça às pessoas  

envolvidas um caminho  

para aprovação.É essencial  

entenderporqueos usuários

poderiamquerer ficar“rebeldes”.  

Se os funcionários tiverem  

dificuldade emgerenciar

seu trabalho, colaborar ou  

prestarserviçosao clientepor  

meio de arquitetura antiga,  

uma implantação rápida na  

nuvempodeseruma solução  

inteligente. Mas, cuidado! Ao  

nãoconseguiratendera essas

solicitaçõesde serviçode forma  

rápida e eficaz poderia levar os  

usuáriospara as sombras.

03
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E-mail
baseado
em nuvem—
abrindo
a porta
da frente  
para ataques

O e-mail baseado em nuvem, mais notadamente o Microsoft Office 365, mudou a maneira como as organizações  

implementam serviços de e-mail, oferecendo a flexibilidade necessária para as empresas que resistem à pandemia  

destrutiva de hoje. O e-mail baseado em nuvem está disponível para funcionários de fora da rede corporativa, não requer  

patches e é prontamente escalável. Mas a conveniência do e-mail em todos os lugares tem um preço: o acesso também é  

conveniente para os hackers habilidosos de hoje em dia — em qualquer lugar, a qualquer hora.

O fato de que os invasores precisam apenas de credenciais para comprometer contas de e-mail deu origem a ataques de  

comprometimento de e-mail empresarial (BEC) em grande escala. Depois de comprometer uma única conta de e-mail  

comercial por meio de sites de coleta de credenciais, ataques de credenciais ou de pulverização de senhas, os invasores  

podem explorar a confiança e a familiaridade dos colegas e parceiros da cadeia de suprimentos para coletar credenciais  

adicionais ou solicitar transações fraudulentas. Cuidado. Os invasores se tornaram extremamente criativos, utilizando regras  

de caixa de correio e pesquisas com scripts para simplificar sua busca por novos alvos e oportunidades a serem exploradas.

A organização alvo de um hacker empregou serviços de um fornecedor. Um funcionário do fornecedor inseriu sua  

senha de e-mail em um site de coleta de credenciais por meio de um e-mail de phishing, permitindo que o hacker  

comprometesse a conta de e-mail e enviasse um e-mail para a equipe de contas a pagar da organização alvo,  

informando que os dados bancários do fornecedor haviam mudado. Como o e-mail foi enviado do domínio

do fornecedor e o endereço de e-mail parecia familiar, a organização alvo não questionou a "mudança de conta".  

Como resultado, a organização alvo enviou dinheiro para uma conta bancária controlada pelos criminosos.

Os fundos nunca foram recuperados.

Estudo de caso Hackers ganham dinheiro com acesso a e-mail

Novas soluções Cuidadocom  
as ameaças

E-mailbaseado  
em nuvem Manuais de incidentes Focar no “agora” Como a KPMG  
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7 Protegendo a nuvem — o próximo capítulo

©2021 Direitos autorais de propriedade de uma ou mais entidades da KPMG International. As entidades da KPMG International não prestam serviços a clientes. Todos os

direitos reservados.



Principais etapas para ajudar a deter os ataques

Os serviços de e-mail baseados em nuvem mais comuns vêm com um conjunto de recursos de autenticação e monitoramento, como os add-ons, que podem ajudar as equipes de

segurança a serem igualmente criativas em neutralizar os ataques. As regras de monitoramento podem detectar as atividades maliciosas com eficácia. No entanto, elas devem ser

cuidadosamente mantidos para limitar falsos positivos.

Ativar autenticação multifator (MFA). A MFA força o invasor a comprometer a segunda forma de autenticação. Saiba que alguns ataques sofisticados  

estão solicitando o código de token atual para fazer login em um site falso que é imediatamente usado para fazer login na conta real do Office365.

Aplicar a MFA condicional baseada em IP para acesso a serviços de e-mail em nuvem. Vemos os clientes implementando restrições baseadas em  

IP que sofrem muito menos comprometimentos relacionados a e-mails. Uma opção secundária seria permitir apenas o acesso a e-mails de dentro da rede  

corporativa; embora isso elimine os benefícios de um e-mail globalmente acessível, isso poderia reduzir os riscos.

Configurar, monitorar e responder a alertas de atividades suspeitas. Isso pode incluir alertas para viagens impossíveis (um usuário fazendo login
a partir de duas áreas geográficas dentro de um período de tempo incompatível); novas regras de caixa de entrada criadas na conta de um usuário; e logins  

com excesso de tentativas, indicando uma potencial intenção de entrada forçada no sistema.

Novas soluções Cuidadocom  
as ameaças

E-mailbaseado  
em nuvem Manuais de incidentes Focar no “agora” Como a KPMG  

pode ajudar
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Teste seus
planos de
contingência
para  
incidentes

Quando as organizações realizam o "lift and shift" de  

seus aplicativos para a nuvem, as equipes de segurança  

geralmente ficam mais tranquilas pela variedade de  

ferramentas de monitoramento de segurança oferecidas  

como padrão. Deveriam ficar, mas os procedimentos de

resposta a incidentes podem precisar ser adaptados para  

serem eficazes nanuvem.

A velocidade é importante. Os procedimentos de resposta

a incidentes parecem diferentes na nuvem e as equipes de

segurança precisam saber que funcionam.

Diretrizes para aumentar a segurança

Teste de esforço: Faça o teste de esforço em seus manuais de incidentes para comprovar que  

eles funcionam para aplicativos hospedados na nuvem. Trabalhe com provedores de “equipe  

vermelha” para simular vários tipos de violações que exigem a resposta da sua equipe de  

segurança e determinar como interceptar ataques e neutralizá-los rapidamente.

Automatização: Se a capacidade de resposta rápida a incidentes de aplicativos nativos na nuvem  

não estiver clara, automatize os estágios iniciais dos manuais de resposta com as ferramentas

de Orquestração de segurança, automação e resposta (SOAR) e ajuste suas ferramentas de  

detecção para os primeiros indicadores de sistemas comprometidos.

Fora da equipe de segurança: Os indicadores mais úteis de comprometimento podem vir de  

fora da equipe de segurança.Trabalhe com sua gestão de serviços, equipe de vendas voltada para  

o cliente, equipes de fraude e RH para entender como são os ataques nos estágios iniciais e como  

os agentes das ameaças raciocinam. Quanto mais tempo você conseguir ganhar para que a sua  

primeira linha de defesa possa reagir, melhor.

Um hacker acessou um aplicativo de registros de  

clientes baseado em nuvem comprometendo uma  

senha administrativa. Usando um script automatizado,  

ele extraiu grandes volumes de dados de clientes. As  

ferramentas de monitoramento de segurança oferecidas  

pelo provedor de nuvem detectaram um pico no tráfego  

e o encaminharam para a equipe de operações de  

segurança para análise. Mas como os dados foram  

extraídos tão rapidamente através do link da nuvem,

o analista do Security Operations Centre (SOC) não  

conseguiu responder antes da extração ser concluída.

Estudo de caso A necessidade de velocidade
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Manuais de incidentes Focar no “agora” Como a KPMG  
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https://advisory.kpmg.us/content/dam/advisory/en/pdfs/2020/cloud-security-breach-readiness.pdf
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Focando no “agora”
A extraordinária aceleração da adoção de serviços em nuvem durante a pandemia  

não é uma tendência temporária e nossas recomendações representam as etapas  

mais práticas para efetivamente governar as soluções de segurança em nuvem.

Na realidade atual, manter o cenário de ameaças à distância exige que as equipes  

de segurança atuem muito além da gestão e configuração de manuais de ativos,  

revisões de acesso e manuais de incidentes.

Os esforços para prevenir e detectar o ritmo e o volume de ataques cibernéticos  

baseados na nuvem e direcionados à nuvem devem ser contínuos, aproveitando a  

análise de dados de fraude para identificar e monitorar ativos, detectar atividades  

suspeitas e rastrear a destruição em cadeias. E quando os eventos se  transformarem 

em incidentes, não serão os profissionais dos serviços de SOC que estarão 

recebendo alertas de ferramentas de gestão de incidentes e eventos de segurança

(SIEM). Em vez disso, serão protocolos automatizados e organizados para contenção e 

erradicação de  incidentes, que estão trabalhando silenciosamente nos bastidores para

combater os ataques.



Como a KPMG 
pode ajudar

Na KPMG, nossa organização global de profissionais de segurança cibernética oferece uma visão multidisciplinar de risco.

Ajudando você a levar a segurança para toda a sua organização, para que possa antecipar o amanhã, mover-se mais rápido

e obter uma vantagem com tecnologia segura e confiável.

Não importa onde você esteja em sua jornada de segurança cibernética, as empresas KPMG têm experiência em todo o  

processo - desde a sala de diretoria ao data center. Além de avaliar sua segurança cibernética e alinhá-la às suas prioridades  

de negócios, ajudamos você a desenvolver soluções avançadas, implementá-las, monitorar riscos contínuos e ajudar você  

a responder a incidentes cibernéticos com eficácia.

A KPMG traz uma combinação incomum de profundo conhecimento técnico, fortes insights de negócios e profissionais  

criativos que podem ajudá-lo a visualizar, construir e configurar controles e processos de segurança em nuvem de próxima  

geração — e posicioná-lo para governar sua propriedade em nuvem com confiança. Juntos, vamos criar um mundo digital  

confiável, para que possamos ultrapassar os limites do que é possível.
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David Ferbrache
Global Head of Cyber Futures  

KPMG

Konrads Klints
Director, Cyber SecurityServices  

KPMG em Cingapura

Anthony Gawron
Principal, Cyber SecurityServices  

KPMG nos EUA

Ravi Jayanti
Associate, Cyber SecurityServices  

KPMG no ReinoUnido

J Jewitt
Director, Cyber SecurityServices  

KPMG nos EUA

Novas soluções Cuidadocom  
as ameaças

E-mailbaseado  
em nuvem Manuais de incidentes Focar no “agora” Como a KPMG  

pode ajudar
Como a KPMG pode  

ajudar

11 Protegendo a nuvem — o próximo capítulo

©2021 Direitos autorais de propriedade de uma ou mais entidades da KPMG International. As entidades da KPMG International não prestam serviços a clientes. Todos os

direitos reservados.



Contatos
Andy Yuen  

KPMG na China

E: andy.yuen@kpmg.com

Luca Lora Lamia  

KPMG na Itália

E: lloralamia@kpmg.it

KoosWolters
KPMG nos Países Baixos  

E: wolters.koos@kpmg.nl

Michele Daryanani  

KPMG na Suíça

E: micheledaryanani@kpmg.com

AndreasTomek
Global Cyber Security  

Cloud Lead

KPMG na Áustria  

E: atomek@kpmg.at

Nicolas Manavella  

KPMG naArgentina

E: nmanavella@kpmg.com.ar

Guy Posbic  

KPMG na França

E: gposbic@kpmg.fr

Motoki Sawada  

KPMG no Japão

E: motoki.sawada@jp.kpmg.com

Michal Kurek  

KPMG na Polônia

E: michalkurek@kpmg.pl

Xeque Shadab Nawaz  

KPMG nos Emirados Árabes  

E: snawaz1@kpmg.com

Kathy Robins  

KPMG naAustrália

E: krobins@kpmg.com.au

Markus Limbach  

KPMG na Alemanha

E: mlimbach@kpmg.com

Jee-Hyung Kim  

KPMG na Coreia

E: jeehyungkim@kr.kpmg.com

Ton Diemont
KPMG na Arábia Saudita  

E: antondiemont@kpmg.com

Dimitrios Petropoulos  

KPMG no Reino Unido

E: dimitrios.petropoulos@kpmg.co.uk

Diego Freitas  

KPMG no Brasil

E: diegofreitas@kpmg.com.br

Pranav Kathale  

KPMG na Índia

E: pranavkathale@kpmg.com

Ubaid Mustafa Qadiri  

KPMG na Malásia

E: ubaidqadiri@kpmg.com.my

Ser YenLee

KPMG em Singapura

E: seryenlee@kpmg.com.sg

Steve Barlock  

KPMG nos EUA

E: sbarlock@kpmg.com

Hartaj Nijjar  

KPMG no Canadá  

E: hnijjar@kpmg.ca

Dani Michaux  

KPMG na Irlanda

E: dani.michaux@kpmg.ie

Eduardo Maldonado  

KPMG no México

E: eduardomaldonado@kpmg.com.mx

Daniel de Diego Lopez  

KPMG na Espanha

E: ddediego@kpmg.es

Juan Manzano  

KPMG na Venezuela

E: jmanzano@kpmg.com

©2021 Direitos autorais de propriedade de uma ou mais entidades da KPMG International. As entidades da KPMG International não prestam serviços a clientes. Todos os

direitos reservados.

mailto:andy.yuen@kpmg.com
mailto:lloralamia@kpmg.it
mailto:wolters.koos@kpmg.nl
mailto:micheledaryanani@kpmg.com
mailto:atomek@kpmg.at
mailto:nmanavella@kpmg.com.ar
mailto:gposbic@kpmg.fr
mailto:motoki.sawada@jp.kpmg.com
mailto:michalkurek@kpmg.pl
mailto:snawaz1@kpmg.com
mailto:krobins@kpmg.com.au
mailto:mlimbach@kpmg.com
mailto:jeehyungkim@kr.kpmg.com
mailto:antondiemont@kpmg.com
mailto:dimitrios.petropoulos@kpmg.co.uk
mailto:diegofreitas@kpmg.com.br
mailto:pranavkathale@kpmg.com
mailto:ubaidqadiri@kpmg.com.my
mailto:seryenlee@kpmg.com.sg
mailto:sbarlock@kpmg.com
mailto:hnijjar@kpmg.ca
mailto:dani.michaux@kpmg.ie
mailto:eduardomaldonado@kpmg.com.mx
mailto:ddediego@kpmg.es
mailto:jmanzano@kpmg.com


Samara Schuch

Sócia-diretora de Cyber Security da 

KPMG no Brasil

samaraschuch@kpmg.com.br

Leandro Augusto
Sócio-líder de Cyber Security da KPMG 
no Brasil

lantonio@kpmg.Com.Br

Rodrigo Milo

Sócio de Cyber Security da KPMG no 

Brasil

rodrigomilo@kpmg.com.br

Fale com o nosso 
time no Brasil

As informações contidas neste documento são de natureza geral e não se destinam a lidar com as circunstâncias de nenhuma pessoa física ou jurídica específica. Embora nos esforcemos para fornecer informações precisas e oportunas, não haverá nenhuma garantia  

de que essas informações sejam precisas a partir da data em que são recebidas ou que continuarão a ser precisas no futuro. Ninguém deve agir com base em tais informações sem a adequada orientação profissional após um exame aprofundado da situação

específica.

©2021 Direitos autorais de propriedade de uma ou mais entidades da KPMG International. As entidades da KPMG International não prestam serviços a clientes.Todos os direitos reservados.

KPMG corresponde à organização global ou a uma ou mais das empresas-membro da KPMG International Limited (“KPMG International”), cada uma delas sendo uma pessoa jurídica separada. A KPMG International Limited é uma empresa privada

inglesa,  limitada por garantia, e não presta serviços aos clientes. Para obter mais detalhes sobre nossa estrutura, acesse home.kpmg/governance.

O nome e o logotipo da KPMG são marcas comerciais usadas sob licença pelas empresas-membro independentes da organização global da KPMG.

Nesse documento/filme/comunicado/site, os termos “nós, “KPMG” e “nosso” se referem à organização global ou a uma ou mais das empresas-membro da KPMG International Limited (“KPMG International”), cada uma das quais é uma pessoa jurídica

separada.  Elaborado pela Evalueserve.

Nome da publicação: Combater o crime de colarinho branco e vencer juntos  

Título da publicação:137292-G

Data da publicação: Dezembro de 2020

home.kpmg/socialmedia

mailto:samaraschuch@kpmg.com.br
mailto:LAntonio@kpmg.com.br
mailto:rodrigomilo@kpmg.com.br

