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Os riscos tecnológicos e o seu impacto



Riscos tecnológicos: uma preocupação crescente

1 Dano de reputação para a marca ou negócio

2 Desaceleração económica ou recuperação lenta

3 Aumento da concorrência

4 Alterações regulatórias e legislativas 

5
Cibercriminalidade/hacking/vírus/códigos 

maliciosos

6 Incapacidade de inovar/ corresponder à necessidade dos clientes

7 Incapacidade de atração e retenção de talento

8 Interrupção do negócio

9 Risco político

10 Questões judiciais (responsabilidade civil)

Top 10  Riscos (Aon Global Risk Survey 2017)



Riscos tecnológicos no top 5 mundial

Evolução no ranking

Ranking por regiões

Ásia-Pacífico 7

Europa 6

América Latina 18

Médio Oriente & África 8

América do Norte 1

Aon Global Risk Survey 2017

No Top 1 para os seguintes sectores:

Aviação EstadoEducação
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Principais ameaças

Vantagem económica / 

competitiva

Obtenção ilícita de dinheiro 

ou bens

Difamação, violação de 

privacidade/confidencialidade
Interrupção de serviços, ataques a 

infraestruturas críticas

Eventos naturais

Erro humano



A nossa visão do risco

Online e Offline

Erro humano, ataque informático e falha de 
fornecedor 

Conteúdos digitais, sistemas e redes, dados 
pessoais e sensíveis, informação confidencial 

Origem

Natureza

Alvo



2017 Stroz Friedberg Cibersecurity Predictions

1 Táticas cada vez mais avançadas de engenharia social 

Aumento da pressão dos reguladores 

Maior ameaça por parte dos ataques relacionados com a IoT

Ciberespionagem e guerra de informação 

Crescente aumento dos ataques que colocam em causa a integridade 
dos dados

A indústria de serviços financeiros e outros setores regulados serão os 
primeiros a adotar procedimentos de due dilligence sobre 
cibersegurança
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Privacy Laws Per Country

http://www.dlapiperdataprotection.com/#handbook/world-map-section 

Risco agravado por pressões regulatórias

O REGULAMENTO GERAL DE

PROTEÇÃO DE DADOS vai 

alterar as atuais 

tendências de 

transferência de risco.

A DIRECTIVA RELATIVA À

SEGURANÇA DAS REDES E DA

INFORMAÇÃO (SRI) pode 

implicar deveres adicionais 

de notificação



RGPD em contagem decrescente 

Mecanismos 
rigorosos de 

execução

Direito a 
indemnização & 

responsabilidades 
partilhadas

Requisitos

- Sanções por qualquer incumprimento que podem atingir os 20M € ou 4% do
volume global de negócios.

- Os reguladores também podem auditar organizações
- As autoridades de supervisão na Europa também terão poder de atuação

- RGPD prevê que os titulares de dados têm “direito à ação judicial contra os
responsáveis pelo tratamento de dados”

- Os titulares podem invocar danos patrimoniais e morais
- Responsabilidade solidária - Ações colectivas

- Reforço dos direitos dos titulares dos dados
- Obrigatoriedade de avaliações de impacto sobre a privacidade (PIA)
- Nomeação de um Data Protection Officer (DPO)
- Necessidade de comunicar violações de dados às autoridades competentes até

72 horas
- Implementação de medidas de segurança técnicas e operacionais (v.g.: “equipas

de resposta a incidentes informáticos”)



Onde estamos?

- 46% das empresas tiveram um incidente informático nos últimos 2 anos

- A média do impacto financeiro total dos incidentes ronda os $4 milhões

- A perda provável máxima para os ativos tecnológicos/digitais é 27% superior em comparação com os 

ativos tangíveis (propriedade e equipamentos)

- 65% das empresas prevê que a sua exposição ao risco aumente nos próximos 2 anos 

- 82% das empresas recorreu a peritos em informática forense num cenário de incidente informático

- 72% dos inquiridos não conhecem as consequências económicas e legais da futura regulação 

europeia (v.g.:: RGPD)

Ponemon Institute 2017 Cyber Risk Transfer Comparison Global Report

Aon 2017 Global Risk Management Survey 



As  principais preocupações das nossas organizações

Ponemon Institute 2017 Cyber Risk Transfer Comparison Global Report 

(sponsored by Aon)

Interrupção do 
negócio

Falha provocada por 
sistemas de 

fornecedores

Despesas para 
responder ao 

incidente

Responsabilidades 
para Terceiros



Potencial impacto por sector

Fonte: NetDiligence® Data Breach Cost Calculator, apud Property Casualty 360®

Caso Perfil Despesas Estimadas Exemplos Reais

Business-to-

Consumer

Empresa retalhista com 

$30M facturação 

• Investigação forense (IT): $158.000

• Notificação e gestão de crise: $920.000

• Honorários advogados: $689.000

• “PCI Agreement”: $783.000

• TOTAL: $2.550.000

The Home Depot; Target; ebay; 

Heartland; TJX Companies

Utilities Empresa têxtil com 400 

colaboradores

• Investigação forense (IT): $180.000

• Notificação e gestão de crise: $29.000

• Multas e outras sanções: $6.000

• TOTAL: $215.000

Stuxnet; Central Elétrica na 

Ucrânia; Siderúrgica na Alemanha

Saúde Hospital com facturação de 

$100.000.000

• Investigação forense (IT): $180.000

• Notificação e gestão de crise: $34.000 

• Multas e outras sanções: $167.000

• TOTAL: $381.000

Anthem; UCLA Health; Excellus; 

Premera Blue Cross; Medical 

Serviços IT provider de Software as 

a Service (SaaS) 

• Investigação forense (IT): $291.000

• Notificação e gestão de crise: $504.000

• Multas e outras sanções: $550.000

• TOTAL: $1.345.000

Snapchat; Abode; Panama Papers; 

Vtech Baby

Instituições

financeiras

Entidade Bancária com 

activos sob gestão de 

$350.000.000

• Investigação (IT): $192.000

• Notificação e gestão de crise: $475.000

• Multas e outras sanções: $132.000

• TOTAL: $799.000

JPMorgan; Wells Fargo; HSBC; 

Banco Central do Bangladesh; 

Carbanak
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Mecanismos de gestão do risco e mitigação do impacto



How to empower your Cyber Resilience

Resposta

Quantificação

Análise Teste

Transferência

Melhoria

Abordagem holística

Identificar e proteger os ativos críticos

mediante uma metodologia de

alinhamento da estratégia de

cibersegurança com a cultura da

empresa e a sua tolerância e resiliência

ao risco.



Ferramenta de diagnóstico e análise preliminar
https://www.aoncyberdiagnostic.com/pt/

Avaliação informática

Análise do nível de maturidade, exposição e 
identificação de cenários de risco e seu impacto na 
organização

Análise

Identificação dos ativos críticos, vulnerabilidades e riscos para avaliar o nível de 
preparação da organização

Análise

https://www.aoncyberdiagnostic.com/pt/


Teste

Descobrir, testar e corrigir vulnerabilidades de aplicativos, redes e endpoints

▪ Recurso a testes de penetração e técnicas de engenharia social para detectar 
e remediar vulnerabilidades de aplicativos, redes e endpoints

▪ Testar as defesas e descobrir vulnerabilidades desconhecidas

▪ Identificação de atividades maliciosas na rede para descobrir ameaças 
existentes que já estejam a comprometer um ambiente

▪ Testar a eficácia dos protocolos implementados

▪ Resolver rapidamente e eficazmente vulnerabilidades de segurança 
identificadas para ajudar a alcançar níveis mais altos de resiliência

Test

Penetration and Social 
Engineering Testing

Red Teaming Testing 

Application Testing

Network & Cloud Security 
Testing

Application Code Review

Threat Hunting



Melhoria

Preparar, optimizar e aperfeiçoar modelos de governação e processos de 

detecção de incidentes

▪ Simulacros de ataques informáticos e testes ao nível de preparação para 
responder

▪ Coordenar os vários stakeholders para projetar, formular e validar o plano de 
resposta a incidentes 

▪ Desenhar programas de segurança eficazes e implementar procedimentos e 
políticas adequados para impulsionar uma melhor gestão

▪ Melhorar os procedimentos de segurança informática

▪ Negociar a contratualização de serviço de resposta a incidentes informáticos 

Incident Response Retainer

Tabletops

CISO/ Board Advisory

Planear a Resposta a 
incidentes e implementar 
Playbook



Quantificação

Quantificar o impacto financeiro dos riscos para delinear estratégias de 

mitigação e transferência de risco

▪ Visibilidade completa das exposições a perdas informáticas

▪ Melhorar a tomada de decisão sobre a distribuição mais eficaz de capital para aumentar a resiliência 

(estratégias de mitigação, financiamento e transferência) 

▪ Assegurar estratégias eficazes de financiamento de risco com o objetivo de proteger o desempenho 

financeiro de grandes volatilidades de perda

▪ Informar a tomada de decisão sobre um nível apropriado de limite de transferência de risco catastrófico

▪ Apoiar as negociações ao aconselhar sobre os melhores programas baseados no risco

▪ Melhorar a compreensão do nível da Administração sobre a exposição ao risco

Identificar os ativos críticos

Identificar os riscos para a 

organização

Quantificar a exposição

Analisar a transferência do 

risco



Transferência

Explorar e desenvolver soluções de transferência de risco para minimizar 
o impacto das perdas financeiras no balanço

Soluções próprias desenvolvidas com o 
mercado segurador para  transferir o risco

Revisão do atual Programa  de Seguros

Benchmarking

▪ Encontrar e desenvolver termos e condições com mercados estratégicos 

para a transferência do risco

▪ Alavancagem da informação analítica

▪ Limitar a interrupção do negócio, minimizar as perdas financeiras e 

agilizar o processo de gestão do incidente



▪ Cenários de resposta: 

▪ Extorsão informática e Ransomware 

▪ Violação de Dados 

▪ Advanced Persistent Threat (APT) e espionagem industrial

▪ Códigos/vírus e botnets

▪ Spyware e Invasive Software 

▪ Investigação por infração de Propriedade Intelectual

Resposta imediata perante incidente

Limitar a interrupção do negócio

Minimizar perdas  financeiras 

Agilizar o processo de gestão do sinistro

Resposta

▪ Acompanhamento no acionamento das equipas de resposta dos painéis de peritos da Apólice

▪ Garantir que é acionado reembolso para perdas de receitas resultantes do incidente e pagamento de 
indemnizações

Apoio imediato pós-incidente: equipas multidisciplinares envolvidas 
directamente com o Conselho de Administração para fornecer 
recomendações estratégicas e auxiliar na preparação e gestão de incidentes 
informáticos críticos



Como responder às implicações do RGPD em particular

Aon’s EU Data Protect Solution

Solução modular de gestão de risco que ajuda as organizações a prepararem-se
para o RGPD e protegerem-se contra alguns dos seus potenciais impactos
financeiros.

Inclui:

1. Avaliação: Ferramenta que permite identificar, priorizar e corrigir lacunas e
compreender e mitigar os riscos de proteção de dados de acordo com o RGPD

2. Análise do impacto: Impacto financeiro dos incidentes informáticos segundo o RGPD
e compreensão abrangente das exposições para o negócio

3. Cláusulas contratuais próprias para responder ao RGPD: nomeadamente, o
pagamento por multas e coimas e custos de defesa em ações regulatórias e, ainda, o
pagamento de honorários a peritos que sejam impostos pelas autoridades.

4. Resposta a incidente: Acesso a serviços de consultoria especializados pós-evento,
incluindo técnicas forenses digitais e capacidade de tratamento de reclamações para
agilizar a recuperação e pagamento de despesas e indemnizações

Aon’s EU Data Protect 
combina a avaliação e a 
modelização do RGPD 
com uma cobertura 

adequada de Apólice  e 
serviços de resposta a 

incidentes

Identificar os 
ativos

Analisar e validar 
os riscos

Implementar 
Roadmap

Opcional: 
Optimização de 

Transf. Risco

Avaliar a 
exposição ao 

risco



Danos Próprios

Serviços

Responsabilidade Civil

Perdas 
Financeiras

Perda de
Receitas

Serviços de 
Monitorização de 
Crédito

Gastos com 
Peritos 
Informáticos

Gastos com 
Notificações a 
Clientes 

Restituição de 
Reputação

Gastos com 
Investigações

Gastos de 
Defesa 

Indemnização

Apólice de Resposta a Incidentes Informáticos



Da teoria à prática: como responde a Apólice?

Acesso indevido a Dados pessoais e sensíveis e 
informação confidencial

Incumprimentos contratuais

Perdas  Financeiras

Perda de Receitas

Processos regulatórios

Ransomware/extorsão

Danos  à imagem  e à reputação

Sanções por incumprimento PCI Agreement

Interrupção no negócio

RISCOS

Danos físicos (corporais e materiais)

Custos de reposição de dados e software

Assessoria jurídica na tentativas de 
conciliação/ defesa em acções judiciais

Assessoria jurídica para notificacão e 
comunicação com as entidades 
competentes

Gastos com informática

Equipa de resposta informática no terreno

Despesas com a resposta ao incidente

Cobertura de perda de receitas

Assessoria nos comunicados de 
imprensa/gestão de crise

Indemnizações a terceiros e custos de 
defesa

Cobertura para despesas de resposta e 
gestão de crise

APOLICE DE RESPOSTA

Serviço 

Danos próprios

Responsabilidade Civil 
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O mercado segurador - “Cyber Insurance as a service”
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Processo de subscrição e contratação

▪ Medir nível de maturidade dos sistemas, segurança e componente jurídica

▪ Definir limites e coberturas a contratar/painel de serviço (pré e pós-incidente)

▪ Questionário de Risco (para contratação)

▪ Preenchimento da Ferramenta de Diagnóstico de Riscos Cibernéticos da Aon

▪ Sector de actividade e exposição ao risco



Fast Facts

+500
Incidentes 

informáticos 
geridos desde 

2012

60+
profissionais 

dedicados aos 
riscos informáticos 
em todo o Mundo

€400M+
em prémios de 

seguro geridos em 
2016

Aquisição da 

Stroz 
Friedberg em 

Outubro de 2016

+2,300
clientes confiam à 
Aon a gestão dos 

riscos informáticos



Risk. Reinsurance. Human Resources.

Is not more the question 
“if it happen” is 
“how to react when it happen”

www.aon.pt



Our mission

Empower your Cyber Resilience

Andreia Teixeira

Cyber Specialist | AON 

andreia.teixeira@aon.pt

www.aon.pt



United in team work, passion and results


