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Disclaimer

•O conteúdo aqui apresentado representa minha visão 
sobre novas tecnologias, desafios e perspectivas para 
segurança da informação e cibernética. Não representa 
necessariamente a visão dos meus empregadores e nem 
da Universidade da qual sou pesquisador;

• Imagens utilizadas nesta apresentação são de 
propriedade e crédito dos respectivos criadores e fontes;

2



Agenda

•Cenário atual (TIC, Segurança da Informação e 
Cibernética);

•Perspectivas com as novas tecnologias;

•Desafios de segurança face as novas tecnologias;

•Considerações finais;
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Cenário atual (TIC, SI e SC)

•As tecnologias mudaram a maneira de se
comunicar...

•de se relacionar...

•de comprar...

4Fonte: https://www.layoutexpresso.com/marketing-de-midia-social/marketing-de-midia-social/ 
http://www.tynmagazine.com/e-commerce-la-excepcion-a-la-caida-del-consumo/



Cenário atual (TIC, SI e SC)

•Uma questão:
• Dados dos cidadãos 

estão online;

• E estão seguros?

5Fonte: https://www.123rf.com/photo_38967663_online-security-protection-internet-safety-people-diversity-concept.html



Cenário atual (TIC, SI e SC)

• Sistemas e serviços on-line;

• Múltiplas plataformas ofertadas;

• Apesar do esforço de interoperabilidade,
as soluções de TIC ainda são “ilhas” e 

“independentes”;

• Cada órgão de governo tem “seus sistemas”, 
“suas bases”, “suas necessidades de TIC, 
SI e SC”;

• Esforços isolados em muitos casos;

6
Fonte: http://www.fadisma.com.br/noticias/governo-eletronico-brasileiro-perspectivas-e-
desafios-e-assunto-na-proxima-aula-de-direito-da-informatica/



Cenário atual (TIC, SI e SC)

•Quantos sistemas o Executivo tem?

• E o Legislativo?

•O Judiciário?

• Todos os poderes têm informações 
do Cidadão...

•A interoperabilidade é um desejo...

• Estão seguros?
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Fonte: http://www.fadisma.com.br/noticias/governo-eletronico-brasileiro-perspectivas-e-
desafios-e-assunto-na-proxima-aula-de-direito-da-informatica/



Cenário atual (TIC, SI e SC)

• Segurança da 
informação é 
assunto 
complexo...
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Cenário atual (TIC, SI e SC)

• Segurança cibernética
também é complexo...
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“Ações para proteger os 
dados ou informações 
durante seu uso, transporte 
ou armazenamento em 
sistemas de informação ou 
redes de comunicação –
com objetivo de garantir os 
aspectos fundamentais da 
segurança da informação.”

Fonte: https://www.pymnts.com/startups/2018/cybersecurity-startups-ipo-cybercrime-
cyberattacks/



Agenda

•Cenário atual (TIC, Segurança da Informação e 
Cibernética);

•Perspectivas com as novas tecnologias;

•Desafios de segurança face as novas tecnologias;

•Considerações finais;
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Perspectivas com as novas tecnologias

11Fonte: http://www.justscience.in/articles/hardware-software-borderline-cloud-
computing/2018/01/22

•Nuvem:

• Modelos de 
Implementação;

• Modelos de 
Serviço;

•O que deve ir para 
nuvem no caso de 
Governo?

• E do cidadão?



Perspectivas com as novas tecnologias

12Fonte: https://www.zdnet.com/article/big-data-2018-cloud-storage-becomes-the-de-facto-
data-lake/

•Cruzamento de 
dados de Governo 
e dos cidadãos é 
um problema...



Perspectivas com as novas tecnologias

13Fonte: https://ayehu.com/how-the-internet-of-things-will-complicate-incident-response/

• Está mudando a 
forma de como lidar 
com dados...

•Muitos problemas 
de segurança...



Perspectivas com as novas tecnologias

14Fonte: https://www.bloglenovo.es/que-es-un-blockchain/

•Não é uma bala 
de prata...

•Hack the
contract...



Perspectivas com as novas tecnologias

15Fonte: https://www.livemint.com/Technology/HKXQT0HLpumDTw357LjgvI/Ethical-Artificial-
Intelligence-is-the-need-of-the-hour.html

•Muitos algoritmos...

•Muitos resultados 
diferentes...



Perspectivas com as novas tecnologias

16Fonte: http://bizstart.com.br/todas-as-startups-sao-da-area-de-tecnologia/

• Startups em tecnologia e segurança



Agenda

•Cenário atual (TIC, Segurança da Informação e 
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Desafios de segurança face as novas
tecnologias

• Segurança de Nuvem:
• CSA – Treacherous 12;

18Fonte: https://www.information-age.com/cloud-security-dilemma-secure-notsecure-
123468571/ https://imgur.com/gallery/CmntBpt



Desafios de segurança face as novas
tecnologias

•Anonimato
•Privacidade

19
Fontes: http://theconversation.com/with-opisis-anonymous-hacktivists-contribute-virtual-boots-on-the-ground-50826
https://parasam.me/2016/05/19/iot-internet-of-things-a-short-series-of-observations-pt-3-security-privacy/



Desafios de segurança face as novas
tecnologias

•Proteção de 
sistemas de 
transporte 
autônomos

20Fonte: https://twitter.com/kfalconspb/status/891068161658806272



Desafios de segurança face as novas
tecnologias
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Fontes: https://www.123rf.com/photo_29686877_cyber-espionage-on-a-tech-business-chart-art.html e https://jersey.police.uk/be-
safe/online-safety/cyber-crime/ e https://epthinktank.eu/2014/10/31/cyber-defence-in-the-eu-preparing-for-cyber-warfare/ e 
https://www.dreamstime.com/stock-illustration-cyber-terrorism-binary-background-concept-image-text-over-image45868798



Desafios de segurança face as novas
tecnologias

22

ARMAZÉM DE 0Day & APTs

Fonte: http://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/seguridad/ataques-zero-day/



Desafios de segurança face as novas
tecnologias
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Fontes: https://twitter.com/xopn e https://www.123rf.com/photo_16559872_abstract-word-cloud-for-quantum-cryptography-with-related-
tags-and-terms.html e https://www.haikudeck.com/quantum-cryptography-science-and-technology-presentation-xZj4dwczz2



Desafios de segurança face as novas
tecnologias

24

•Machine Learning

Fonte: https://www.kaspersky.com/blog/ai-fails/18318/ e https://gizmodo.com/here-are-the-microsoft-

twitter-bot-s-craziest-racist-ra-1766820160



Desafios de segurança face as novas
tecnologias
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• IoT Botnets

Fonte: https://www.sensorsmag.com/embedded/rise-iot-botnets-will-trigger-government-regulation



Desafios de segurança face as novas
tecnologias
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•Deep Fake

Fonte: https://gizmodo.com/deepfake-videos-are-getting-impossibly-good-1826759848 e 
https://www.visgraf.impa.br/mediascopium/category/ethics-issues/ 



Desafios de segurança face as novas
tecnologias
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• Fog Computing

Fonte: https://erpinnews.com/fog-computing-vs-edge-computing
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Considerações finais
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• Incrementar a colaboração nos diversos setores:
• Esforço coletivo;

• Investimento em Recursos Humanos:
• Esforço para mantê-los;

• Investimento e criação de centros de excelência e 
empresas nas questões estratégicas;

•Compartilhamento de informações;

Fonte: https://www.sensorsmag.com/embedded/rise-iot-botnets-will-trigger-government-regulation



Considerações finais
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•Aproximação com a Academia e Centros de Pesquisa:
• Vanguarda tecnológica;

• Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento:
• Conquista tecnológica própria;

•Adequação da legislação:
• Rever conceitos e atualizar;
• Redução da burocracia;

Fonte: https://www.sensorsmag.com/embedded/rise-iot-botnets-will-trigger-government-regulation



Reflexão
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“Nada é tão fraco e instável quanto a fama de uma 
potência que não se apoia na própria força.”

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli

O Príncipe. 

Muito Obrigado!
Robson Albuquerque

robson@redes.unb.br


