
Cibersegurança nas Smart Cities

Eduardo Honorato

Munio Security

05..06/12/2019
Sorocaba-SP

Realização

Apoio



PenTest Magazine



WEF – The Global Risks Report 2017



WEF – The Global Risks Report 2018



WEF – The Global Risks Report 2019



It’s become apparent that prevention is not enough.
A strategic shift is occurring—from prevention-centric strategies to detection and 

response.

Sources: Gartner, Shift Cybersecurity Investment to Detection and Response, January 2016; Gartner, Forecast: Information Security, Worldwide, 2014-2020, 1Q16 Update, 

April 2016

Note: Excludes security services from estimated overall market spend for enterprise information security

By 2020, 60% of enterprise information security budgets will be allocated 

for rapid detection and response approaches, up from 20% in 2015. –

Gartner, 2016
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“Uma cidade inteligente e sustentável é uma cidade 

inovadora que utiliza tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) e outros meios para melhorar a 
qualidade de vida, a eficiência das operações e 

serviços urbanos e a competitividade, garantindo ao 
mesmo tempo que atende às necessidades das 

gerações presentes e futuras com respeito aos 

aspectos econômicos, sociais e ambientais ”.



The CIS cyber-equation

▪ As “cidades inteligentes e sustentáveis” têm as TIC 
como facilitadores-chave. Isso implica:

➢ Alta complexidade dos sistemas de TIC
➢ Componentes altamente interconectados
➢ Alto volume de dados gerados

Hyper-connectivity +

Hyper-complexity   +

Hyper-volume of data
_______________________________________________ 

=High vulnerability



Uma cidade inteligente, sustentável e resiliente…

High vulnerability

… Precisa ser projetado, desde o início, com…
▪ Cíber segurança
▪ Privacidade
▪ Integridade
▪ Conformidade
▪ Confiabilidade
▪ Resiliência
…em mente.













Garantir a continuidade de serviços críticos

• Governança da cidade para garantir que as estratégias de TIC 
estejam fortemente entrelaçadas no tecido da estratégia mais ampla 
de evolução da cidade

• Tecnologia para habilitar políticas

• Os CIOs da cidade participam cada vez mais de discussões sobre 
políticas estratégicas

• Systems / IoT, precisam ser padronizados, interoperáveis e abertos, 
mas também seguros

• Cibersegurança e resiliência a serem incorporadas desde o início

• Cibersegurança + sistemas de backup e recuperação de dados de 
administração de missão crítica (e Big Data)

• A legislação cada vez mais prescritiva,nacional.
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Recomendações

• Estabelecer governança - identificar e organizar os 
principais interessados

• Governança, Risco e Conformidade (GRC) - Cumpra 
políticas e processos, habilitados por pacotes de TI ad 
hoc: mantenha a conformidade e reduza os riscos

• Continuidade do serviço - Soluções e metodologias 
em segurança cibernética, backup, prevenção de perda 
de dados, arquivamento e recuperação de desastres.

• Proteger as informações proativamente
• Abordagem centrada na informação
• Incorporar segurança aos dados
• Utilize criptografia

• Autenticar usuários com autenticação forte - Isso 
também impede a divulgação acidental de credenciais e 
a conexão de dispositivos não autorizados à 
infraestrutura.
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Recomendações

• Threat intelligence - Para entender as principais 
tendências em termos de possíveis invasores, analisando 
as tendências de malware, ameaças à segurança e 
vulnerabilidades

• Serviços de segurança gerenciados - Terceirização de 
serviços de segurança para fornecedores. A liderança das 
TIC pode, dessa maneira, focar em seus deveres 
funcionais de administrar os sistemas da cidade

• Confie em suas equipes nacionais de resposta a 
emergências de computadores (CERT), a fim de estar 
alinhado com a coordenação nacional em incidentes 
cibernéticos e segurança e se beneficiar da visibilidade 
internacional que isso proporciona a essas entidades.

• Proteja a infraestrutura protegendo terminais, 
mensagens e ambientes da web.

• Garanta a disponibilidade 24x7 da infraestrutura 
crítica

• Desenvolver uma estratégia de gerenciamento de 
informações




