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Bem-vindos à 22ª edição do EY Global
Information Security
Survey (GISS), a qual explora os
desafios mais importantes que as
OrganizaçõesAngolanas enfrentam
actualmente.
A EY deu início a esta iniciativa sobre os esforços das organizações
em salvaguardar a sua cibersegurança há mais de duas décadas
atrás, contudo é a primeira vez em que produz um relatório com os
resultados submetidos pelas organizações Angolanas.
Actualmente enfrentamos mais ataques do que nunca causados
por vários agentes maliciosos – muitas vezes com diferentes
motivações.
As boas notícias é que a Administração e os Directores estão cada
vez mais sensibilizados para os temas de cibersegurança e
privacidade.
Nesta era de transformação, os directores estão bastante cientes
das vulnerabilidades das suas Organizações e quais são os
potenciais perigos existentes que os agentes maliciosos poderão
criar.
Ainda assim existe trabalho por fazer. A cibersegurança não só é
um risco em constante evolução como também está sujeita a um
contexto de constante inovação e mudança.
Todas as Organizações devem almejar seguir a abordagem
segurança by Design.
O GISS deste ano explica estas ideias em detalhe. Estamos gratos a
todos os que despenderam o seu tempo para participar neste.
Ao conjugar o nosso conhecimento e experiência e ao trabalharmos
em conjunto será possível melhorar a indústria da cibersegurança.v

O que é Segurança by Design?
A segurança by Design é uma abordagem que envolve a
cibersegurança em qualquer iniciativa desde a fase
embrionária, ao invés de ser envolvida de forma reactiva,
permitindo à organização inovar com confiança. É uma
abordagem estratégica e pragmática transversal a toda a
organização. A segurança by design também deve estar
presente nas iniciativas de ciclo de vida com o intuit de
auxiliar a gestão e mitigação dos riscos de segurança da
informação.
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Sumário
Executivo
Numa era de disrupção face a uma pandemia,global a função de
cibersegurança das Organizações poderá tornar-se numa peça
fundamental no processo de transformação, para tal será
necessário que o CISO/Director de SI fortaleça a relação com a
Comissão Executiva, com outros directores e com as restantes
funções da Organização.

Resumo das recomendações EY
Com base nos resultados do GISS Angola
2020, à semelhança dos resultados globais
do GISS, constatou-se que existe uma
oportunidade única de posicionar a
cibersegurança no centro da transformação
e inovação da Organização:
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1. Estabelecer a função de
cibersegurança como peça
chave na transformação digital –
Envolver a cibersegurança na fase de
planeamento de cada iniciativa. Tirar
Partido das vantagens da abordagem
“Segurança by Design” permitindo
identificar e gerir melhor os riscos
associadosa novos produtos ou
serviços.

2. Criar relações de confiança com
todas as funções da Organização –
Deve-se analisar os processos críticos
do negócio em conjunto com a
equipa de cibersegurança com o
objectivo de identificar possíveis
riscos SI e como é que a equipa de
cibersegurança poderá auxiliar o
negócio a mitigar os mesmos.

É de grande importância que as equipas de

Ao trabalhar em conjunto existe uma oportunidade de

cibersegurança em Angola promovam e liderem a

ouro para as Organizações Angolanas colocarem a

implementação de uma cultura de “Segurança by

cibersegurança e a privacidade como partes

Design”. Contudo, a responsabilidade de garantir esta

fundamentais da sua estratégia podendo ser elementos

mudança de mentalidade é partilhada por todos.

diferenciadores da concorrência. Os CISOs/Directores SI

Os CISOs/Directores SI podem – e devem – ser

devem reconhecer as realidades do negócio e

mais colaborativos com as restantes áreas do negócio.

prepararem-se para um mercado disruptivo. As restantes

A Comissão Executiva e Directores também devem

áreas do negócio e a Comissão Executiva, devem

comprometer-se a trabalhar mais próximos da função de

assegurar que a cibersegurança tem um lugar nas

cibersegurança.

reuniões estratégicas da Organização.

3. Implementar estruturas de
governança alinhadas à estratégia
— desenvolver um conjunto de
indicadores de performance e de risco
que possam ser utilizados para
comunicar à Comissão Executiva
o ponto de situação focado no
centralizada no risco.

4. Foco no comprometimento
da Comissão Executiva —
É imperativo comunicar com a Comissão
Executiva numa linguagem que possam
compreender; Deve ser considerada a
opção de implementar um programa de
quantificação do risco para facilitar a
comunicação dos riscos de SI.

5. Avaliar a eficácia da função
cibersegurança para permitir
ao CISO adquirir novas
competências – Deve-se determinar
os pontos fortes e fracos da função de
cibersegurança com vista a identificar
as competências que o CISO/Director
de SI deve adquirir para adaptar-se às
suas novas responsabilidades
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Falha sistémica nas
comunicações

Aumentar a confiança
reconstruindo relações

O inquérito GISS AO deste ano focou-se no desenvolvimento da função de cibersegurança e está dividido em três secções:

A elevada percentagem de empresas
que referem desconhecer a origem dos
ataques demonstra que as
Organizações necessitam de uma
melhor compreensão da envolvente
externa do seu negócio.
Uma possível causa pode dever-se ao
facto de os CISOs/Directores SI não
trabalharem de forma colaborativa
com as restantes áreas da
Organização o que faz com que não
sejam convidados pelas restantes
Direcções a participar em novas
iniciativas tais como lançamento de
novos produtos ou serviços que
possam expor a organização a novas
ameaças.
O facto de muitas Organizações
estarem a ponderar apostar na
disrupção tecnológica através da
transformação tecnológica torna
necessário que o CISO/
Director de SI, Comissão Executiva,
outros Directores e o negócio
trabalhem ainda mais próximos. Com
esta proximidade torna-se possível à
cibersegurança participar cada vez
mais nas fases de planeamento/design
das novas iniciativas – Segurança
desde a fase de conceptualização.

Apenas

33%
das organizações Angolanas
referem que a cibersegurança é
envolvida desde a fase de
planeamento das novas iniciativas
do negócio.
6
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• Apenas 15% das
Organizações Angolanas
sofreram incidentes SI
significativos nos últimos 12
meses.
• De referir que 16% dos
incidentes SI significativos
sofridos pelas Organizações
em Angola foram causados
por actores maliciosos
internos sendo esta a maior
causa conhecida.
• Apenas 33% das
organizações referem que a
cibersegurança é envolvida
desde a fase planeamento
das novas iniciativas do
negócio.
• O investimento em
cibersegurança é movido por
iniciativas defensivas em
detrimento de iniciativas
transformacionais e
inovadoras: 69% do
investimento realizado em
novas iniciativas teve como
driver a redução do risco ou
o cumprimento com nova
legislação.

75%

das organizações referem que a
relação da função de
cibersegurança com as áreas do
negócio é na melhor das hipóteses
neutra.

Dado que o objectivo deve passar por
envolver a cibersegurança nas novas
iniciativas de negócio desde a fase de
conceptualização, é importante que o
CISO/Director de SI construa relações
próximas com os Directores das
restantes áreas de negócio e
melhore a comunicação com a Comissão
Executiva.

Cerca de

29%
das organizações referem que a
Comissão Executiva está apta a
avaliar os riscos e respectivas
acções de mitigação

3
CISO/ Director de SI como
responsável pela mudança
• 100% das Organizações
afirmaram que a relação da
cibersegurança com o
marketing é na melhor das
hipóteses neutra; 86%
referem o mesmo
relativamente a R&D; 75%
quanto à relação com as áreas
do negócio. Já a relação com
a área de Finanças, 66%
Organizações também
classifica a mesma como não
sendo a melhor que neutra.
• 71% das Organizações
informaram que a Comissão
Executiva ainda não
compreende na totalidade os
riscos de SI; Mais, 50% refere
que a comissão Executiva tem
dificuldades em perceber o
valor e as necessidades da
cibersegurança.
• Apenas 43% das Organizações
adicionam regularmente o
tema cibersegurança à agenda
das reuniões da Comissão
Executiva
• 62% dos inquiridos afirmou
que não são capazes de
quantificar, em termos
financeiros, a eficácia do
investimento realizado em
cibersegurança.

Só

7%
organizações descreveu a
cibersegurança como
“Permite inovação”; a maioria
escolheu termos como
“Protege a Organização” e
”Permite à Organização descobrir
o que é cibersegurança”.”
Os CISOs/Directores de SI podem ser
uma peça critica para a
transformação das suas organizações
caso consigam construir relações
mais fortes com as áreas de negócio
e Comissão executiva, compreendam
melhor as necessidades do negócio e
tenham a capacidade de antecipar as
ameaças de SI.
Os CISOs/Directores de SI irão
precisar de obter novas capacidades
de comunicação, negociação e
colaboração. Os que responderem
“Sim, mas…” em vez de “Não” serão
os que terão mais sucesso nesta nova
conjuntura.

• Só 7% das organizações
descreveriam a
cibersegurança como
“Permite inovação”;
• Cerca de 62% referem que a
principal motivação para
investir é a redução do risco,
e apenas 8% referem que é
para capacitar novas
iniciativas.
• Apenas 17% das
Organizações apresenta à
Comissão Executiva os KPIs
da função de cibersegurança.

Apenas

7%
das organizações referem que o
responsável pela cibersegurança
é membro da Comissão Executiva.
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Falha sistemática
na comunicação

Figura 1: Os ataques podem ter várias origens

Os responsáveis pelos incidentes de SI
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colaboradores
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Desconhecido
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Internos — agentes maliciosos

Figura 2: Aumento da frequência dos ataques nos últimos 12 meses
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Os resultados do GISS AO demonstram que 26% das
Organizações em Angola ainda não têm a maturidade ideal
que lhes permita identificar quem é o responsável pelos
ataques (12% global).
Dentre os atacantes conhecidos, a maior ameaça têm sido
colaboradores internos com comportamentos maliciosos
representando 19% das respostas (12% global). 50% das
Organizações inquiridas reportou que estes ataques têm sido
cada vez mais frequentes nos últimos 12 meses, sendo que
33% destes referiu que o aumento foi superior em mais de
20%.
Os hacktivistas já são responsáveis por alguns dos ataques
sentidos pelas Organizações de Angola, 16% dos ataques,
contudo inferior comparativamente com os resultados
globais do GISS - 21%.
A ameaça dos hacktivistas tem vindo a ganhar importância
sendo hoje em dia um dos muitos desafios que os Directores
de SI/CISOs enfrentam rivalizando com outras ameaças
tradicionais tais como roubo de dados e de propriedade
intelectual. As motivações destes agentes maliciosos podem
ter várias origens, desde preocupações ambientais,
declarações de Executivos, sector do negócio, entre outras.
O CISO terá de colaborar com os restantes Directores com
vista a identificar estas ameaças que vão para além da
responsabilidade da função de cibersegurança.

“

Temos de estar preparados para
endereçar os ataques de cibersegurança
de uma nova prespectiva. Protegendo
as Organizações contra campanhas
cujo proposito é uma causa. Isto
implica uma estreita colaboração com o
negócio.
Sérgio Martins
EY Consulting Cybersecurity
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Apenas

33%

Referem que a sua equipa
de cibersegurança está
envolvida desde a fase
inicial das novas iniciativas
de negócio

A cibersegurança está em constante evolução
Ao analisar os resultados do GISS Angola é possível
constatar que muitas Organizações já consideram a
cibersegurança como um parceiro do negócio contudo ainda
existe um longo caminho a percorrer. Apenas 33%
referiram que a sua equipa de cibersegurança está
envolvida desde a fase de planeamento das novas
iniciativas de negócio sendo que 41% responderam que a
sua equipa de cibersegurança só participa na fase de
testes ou à posteriori.
Nesta senda, existem muitas equipas de cibersegurança
que trabalham para o negócio ao invés de trabalharem em
conjunto com o negócio. Como resultado não existe a
promoção da segurança na fase de conceptualização,
como consequência são implementadas medidas de
segurança nas soluções definidas ad-hoc à medida que é
identificada a necessidade.

As equipas de cibersegurança têm de evoluir com vista a
terem um papel proactivo na identificação de possíveis
ameaças e riscos dado que caso continuem com uma
postura defensiva tradicional dificilmente terão sucesso no
combate a hacktivistas ou a antecipar possíveis ameaças e
riscos relacionados com a transformação digital.
Com a interacção da cibersegurança com as áreas de
negócio será possível adicionar o tema da segurança aos
projectos de transformação digital desde as fases de
planeamento e conceptualização antecipando a
identificação de possíveis atacantes.
De referir que mesmo nos dias de hoje ainda existem
Organizações, 9% das inquiridas, onde a cibersegurança não
é convidada a participar nas novas iniciativas do negócio,
em linha com os resultados globais onde 7% das
Organizações referiram o mesmo.

Tendo em conta que nos encontramos na era da
transformação digital onde as organizações estão
constantemente a reinventar os seus produtos/serviços e
a optimizar os seus processos operacionais, é imperativo
que a cibersegurança trabalhe próximo do negócio.
Figura 3

Em que fase é que as equipas de cibersegurança participam nas novas iniciativas do negócio?
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77%

Das Organizações referiu que prevenção de
incidents, redução de riscos e cumprimento
legal são as principais motivações para investir
em cibersegurança

Figura 4: Novas iniciativas de negócio requerem mais investimento

Principais razões para reforço do investimento
em cibersegurança

8%

8%

8%

8%

8%

As Organizações estão a investir em iniciativas
tradicionais em detrimento de novas iniciativas
As prioridades de investimento de muitas das equipas de
cibersegurança em Angola demonstram que ainda existe um
grande trabalho pela frente para implementar a segurança
na fase de conceptualização.
Actualmente 62% das Organizações em Angola investem em
cibersegurança com o objectivo de reduzir o risco, valor
superior em 14% comparativamente com os resultados
globais do GISS.
O lançamento de novas iniciativas de negócio disruptivas,
tais como transformação digital, automação, Internet das
Coisas (IoT) e nuvem, são o principal motivo de
investimento de apenas 36% das Organizações em Angola
em contraste com os 57% obtidos nos resultados globais.
Se olharmos para a tecnologia emergente “migração para
a nuvem” constatamos que apenas 8 em cada 100
Organizações em Angola têm investido com vista a
reduzir os riscos associados à mesma, metade do número
de Organizações se considerarmos os resultados globais.

62%

Redução do risco

Outro

Redução de custos

Novo requisito legal/Regulatório

Permitir novasiniciativasdo negócio

Crises/Incidentes

De referir que os reguladores do mercado,
nomeadamente o BNA, estão atentos aos riscos
associados à tecnologias emergentes e têm emitido
recomendações recentes sobre as mesmas.
A Figura 4 permite constatar que as Organizações em
Angola têm investido em iniciativas tradicionais em
detrimento de novas iniciativas. 70% das Organizações em
Angola informaram que investem até 15% do seu
orçamento em novas iniciativas em contrate com 44%
obtido nos resultados globais do GISS.
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27%

Das organizações
sofreram Incidentes
significativos nos
últimos 12 meses

Figura 5: Iniciativas onde o orçamento de cibersegurança é consumido

Alocação do orçamento de cibersegurança
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A Figura 5 apresenta as iniciativas onde as Organizações em
Angola alocam o seu orçamento de cibersegurança sendo
que é possível constar que 47% das Organizações investe em
iniciativas relacionadas com o risco ou com cumprimento
regulatório.
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Apenas

21%

Do orçamento de
cibersegurança é
utilizado em programas
de transformação digital
CISOs/Directores de SI precisam de se preparar
para um papel mais proactivo
A função de cibersegurança continua a enfrentar um
grande volume de trabalho o que leva a que a mesma se
foque bastante na optimização das operações. Em
paralelo, a função de cibersegurança continua a ser posta
à prova tanto pelas áreas de negócio, com a participação
em iniciativas transformacionais e inovadoras, como pelos
agentes maliciosos, que continuam a tentar obter
ilegalmente dados sensíveis da Organização
nomeadamente dados dos clientes – caso os obtenham
com sucesso será um risco reputacional e regulatório para
a Organização.
Muitas Organizações ainda sentem dificuldades a
identificar o tipo de agente malicioso que causou o
incidente de SI - 21% das Organizações referiu
desconhecer o tipo de agente malicioso. Contudo, todas
as Organizações que sofreram incidentes significativos
nos últimos 12 meses detectaram os mesmos em menos
de 1 mês.
Relativamente aos tipos de ataque, 58% das Organizações
em Angola admitiram não estar devidamente preparadas
para detectar um ataque file-less malware, superior em
10% quando comparado com os resultados globais do
GISS
Os Directores de SI/CISOs têm-se focado nas actividades
tradicionais de cibersegurança dado que proteger a
Organização continua a ser critico.
Porém, com a transformação da Organização e com as
ameaças externas, é igualmente critico que tenham um
papel mais proactivo. Defender a Organização e promover
a mudança não são opções mutuamente exclusivas, ou
seja, as Organizações que adoptem a segurança na fase
de conceptualização serão mais resilientes e irão
consumir menos tempo a detectar, investigar e a
solucionar incidentes.
As equipas de cibersegurança que tenham um grande
conhecimento sobre o negócio das suas Organizações
estarão melhor posicionadas para antecipar novas
ameaças e reconhecer possíveis novos tipos de agentes
malicioso.
Posto isto, o papel de Director SI/CISO como parceiro do
negócio e como promotor da mudança aportará grande
valor para a Organização e aumentará a eficácia das
operações tradicionais.
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93%

Das Comissões Executivas estão envolvidas na
aprovação da estratégia e da orçamento de
cibersegurança

Figura 6: A comissão Executiva tem um papel crucial na
aprovação da estratégia e orçamento para a cibersegurança

Figura 7: A Comissão Executiva ainda não tem o conhecimento desejado
para avaliar os riscos de SI e respectivas medidas de mitigação

Como é que o CISO/Director de SI percepciona
o nível de comprometimento da Comissão
Executiva relativamente à aprovação da
estratégia e orçamento para cibersegurança.

A comissão Executiva tem conhecimento necessário
para avaliar os riscos de cibersegurança que ameaçam
a organização e respectivas acções de mitigação?

5%
7%

4%
7%

3%

29%

36%
57%

64%

Totalmente envolvido
Algum envolvimento

Não sabe

Sim

Não, e sem intenção de melhorar

Não, mas está a esforçar-se
para melhorar
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Aumentar a confiança
reconstruindo relações

Figura 8: Défice na confiança

Relações de cibersegurança com as restantes
áreas do negócio
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A resposta a esta questão encontra-se nas relações entre a
cibersegurança e as outras áreas de negócio – tanto a nível
funcional com outros departamentos, como a nível de
Directores e Comissão Executiva. É essencial reconstruir
estas relações com vista a criar confiança entre as partes
e permitir à cibersegurança agregar valor para o negócio.

Porque é que a colaboração é tão importante?

Product development/Research and
Development

Legal

80%

75%

IT

Audit

60%

67%

Lines of Business

Finance

40%

Muitas das organizações que participaram no GISS Angola
sentem que a sua função de cibersegurança está focada
apenas em acções defensivas, ou seja, que ainda não está
preparada para ter um papel central na promoção da
transformação do negócio.

Das Organizações refere
que a relação entre a
equipa da cibersegurança
e as áreas de negócio é
neutra com pouca
consulta
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É imperativo colaborar com todas as áreas do negócio
com vista a haver maior partilha de informação. Ao
analisar a figura 8 constata-se que em muitas das
Organizações, a cibersegurança não tem uma boa relação
com outras áreas chave do negócio ligadas à inovação,
desenvolvimento de produtos/serviços e gestão do
cliente.
Três quartos das Organizações (75%) referiram que a
relação entre a cibersegurança e o marketing é no seu
melhor neutra – sendo que 14% destas organizações
referiram que existe desconfiança apesar de estarem a
tentar melhorar a relação. Relativamente ao R&D, 86%
das organizações referem que a relação entre esta função
e cibersegurança é no seu melhor neutra, contudo 14%
destas referem que não têm qualquer tipo de relação. Ao
analisar as áreas mais técnicas, com as quais a
cibersegurança interage para cumprir com as suas
funções, tais como as áreas de risco, legal, auditoria e TI,
deparamo-nos com melhores resultados onde muitas das
Organizações já referem existir uma relação de confiança
mútua (ver Figura 8).
Os CISOs/Directores de SI que se encontrem em relações
de desconfiança terão dificuldades acrescidas em cumprir
com as expectativas que o negócio tem vindo a criar. A
cibersegurança, sem relações de confiança mútua, terá
uma dificuldade acrescida para participar nas novas
iniciativas do negócio desde a fase de planeamento e
conceptualização. De igual modo, sem a colaboração com
o negócio, muito dificilmente terá a capacidade para
identificar novas ameaças tais como hacktivistas.

“

Os melhores CISOs investiram tempo na
sua relação com o negócio
Paulo Rosado
Manaer - EY Consulting - Cybersecurity

As equipas de cibersegurança, investindo tempo e esforço,
podem melhorar as relações com as restantes funções, contudo,
o tipo de interacções é igualmente importante. Hoje em dia a
cibersegurança é respeitada pelo seu trabalho em proteger a
Organização, porém apenas 7% das Organizações responderam
que vêem a cibersegurança como uma equipa que apoia a
inovação com confiança.
É de grande importância alterar a percepção que a Gestão de
Topo tem da cibersegurança pois, caso esta continue a ser vista
como um obstáculo à inovação e à mudança, as restantes
funções irão tentar manter a cibersegurança afastada das novas
iniciativas inevitavelmente. A melhor estratégia passará por a
cibersegurança trabalhar próxima das restantes funções e
propor soluções exequíveis e adequadas à realidade do negócio,
assim, de forma gradual, a cibersegurança passará a ser vista
como um parceiro de confiança.

Garantir o comprometimento da Comissão Executiva
através de melhor comunicação
As relações inter-funções não são o único aspecto que a
cibersegurança deve melhorar: muitas Organizações
mencionaram que a ligação entre a cibersegurança e a
Comissão Executiva é diminuta ou inexistente. Este tema é
critico e pode não só prejudicar a capacidade da
cibersegurança interligar-se com os restantes
departamentos como também na obtenção de investimento
para as suas iniciativas

“

Senior people in most organizations
do fundamentally recognize the
threat. Where they find cybersecurity
lacking is in its ability to articulate
the issues and to execute.
Mike Maddison
EY EMEIA Advisory Cybersecurity Leader
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43%

Das Organizações
inclui o tema
cibersegurança
nas reuniões da
Comissão Executiva

Figura 9: Tipicamente o tema Cibersegurança não é abordado com
frequência nas reuniões com a Comissão Executiva

Figura 10: Por norma os Subcomités não são informados sobre os temas
de cibersegurança com a frequência desejada.

Com que frequência é que o tema cibersegurança
é incluído nas reuniões da Comissão Executiva?

Qual é a frequência que a cibersegurança
se reúne com o subcomité da Comissão Executiva?

14%

7%

14%

22%

14%

7%

36%

21%
43%
21%

Nunca

Ad-hoc (mediante necessidade)

Nunca

Ad-hoc (mediante necessidade)

Anual

Outra cadência estruturada

Anual

Outra cadência estruturada

Trimestral
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Trimestral

A forma como os CISOs/ Directores de SI comunicam os
riscos e medidas de mitigação à comissão Executiva não é a
melhor pois apenas 29% das Organizações em Angola refere
que a sua Comissão Executiva compreende totalmente os
riscos SI e respectivas acções de mitigação, quase 20%
inferior aos resultados globais do GISS.

Figura 11: Chegou o momento de conversar novamente com a
Comissão Executiva

Quais são os temas que os CISOs/Directores de SI
reportam à Comissão Executiva?
0%

Mais, a pouca compreensão dos riscos de SI por Parte da
Comissão Executiva não se deve à falta de
comprometimento dado que 79% das Organizações em
Angola têm a percepção que a sua Comissão Executiva
considera o risco de SI significativo.
Como é que as Organizações podem ultrapassar esta
questão? O CISO/Director de SI deve optar por pensar em
novas formas de comunicar com a Comissão Executiva
com o intuito de apresentar de forma clara a situação
actual da cibersegurança. A título de exemplo, apenas
15% dos inquiridos afirmaram que são capazes de
quantificar financeiramente a eficácia do investimento
realizado para mitigar os riscos de SI, este tema é de
extrema importância para a Comissão Executiva dado está
correlacionado com o retorno do investimento realizado,
ou seja, qual foi o volume de perdas financeiras causadas
por incidentes que foram evitadas com estes
investimentos.
Apenas em 43% das Organizações existem reuniões da
Comissão Executiva onde o tema cibersegurança é
incluído com uma frequência predefinida, valor
ligeiramente abaixo do valor global, 54%. Relativamente
às reuniões de subcomités apenas 28% das Organizações
referiram incluir o tema da cibersegurança, este também
inferior aos resultados globais do GISS (57%).
Mais, ao analisar a figura 11, podemos constatar que os
CISOs/ directores de SI preferem comunicar o estado
actual de cibersegurança, principais resultados de
auditorias e resultados de investigações de incidentes em
detrimento da performance da função e de iniciativas
inovadores.

5% 10% 15% 20% 25% 30%

Estado actual da Segurança na
forma de semáforo (i.e.
Vermelho, Amarelo e Verde)
Principais findings das
auditorias cibersegurança e
respectivos planos de
correcção

Resultados da investigação de
incidentes de SI

Indicadores de Performance e
de Risco

13%

Das Organizações
informaram que o seu
Director de SI/CISO
não se reune com a
Comissão Executiva
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Apenas

15%

das Organizações são
capazes de quantificar
financeiramente a
eficácia dos seus
investimentos

Figura 12: Lutar para ser ouvido

Os desafios da cibersegurança
0%

5%

10% 15% 20% 25%

Demonstrar à Comissão Executiva
que a cibersegurança está a
cumprir com as expectativas

Definição e Justificação do
orçamento

Gerir o shadow IT

Gerir a segurança da Cadeira de
Abastecimento (parceiros
upstream/downstream,
fornecedores, prestadores de
serviço)

Endereçar as necessidades do
negócio na implementação de
novas tecnologias

“

Se os recursos alocados estão a aumentar,
é cada vez mais importante justificar
o retorno do investimento
Sérgio Martins
EY Consulting Cybersecurity
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Muitos dos CISOs/Directores de SI assumem que é de
extrema dificuldade demonstrar à Comissão Executiva o
valor que aportam para a organização e justificar o porquê
de necessitaram o orçamento solicitado (ver figura 12). Em
alguns casos esta tarefa acaba por ser mais complexa que
gerir a segurança no dia a dia mesmo quando envolve novas
tecnologias e novas ameaças.
Os dois desafios supracitados têm um peso de 20% e 23%
respectivamente. De referir que estes dois desafios são
também o top2 dos resultados globais com um peso de 15%
cada um, ligeiramente inferior aos resultados do GISS AO.
Para fechar o top5 de maiores desafios dos CISOs em
Angola temos a gestão do Shadow IT, Gestão da Cadeia de
Abastecimento (fornecedores e prestadores de serviço) e
ainda endereçamento das necessidades do negócio à
medida que são lançadas iniciativas com vista a implementar
novas tecnologias, todas com igual peso de 13% (ver figura
12).

Qual é o papel dos prestadores de serviço?
Será que os prestadores de serviço podem auxiliar os
CISOs/ Directores de SI a aproximarem-se do negócio?
Neste momento existe algum cepticismo sobre o valor
que os prestadores de serviço realmente aportam.
Apenas 15% dos inquiridos acreditam na mensagem
passada pelas campanhas de marketing dos prestadores
de serviço, em linha com os resultados do GISS global
(10%). Mais, 77% referem que acreditam mediante o
prestador de serviço em questão, valor também em
linha com os resultados do GISS global (69%).
Relativamente ao porquê de os prestadores ficarem
aquém das expectativas, 29% das Organizações refere
que deve-se a uma entrega inconsistente, já 23%
referem que os serviços / ofertas são confusos.
Ainda que haja algum descontentamento com os
prestadores de serviço, 82% das Organizações em AO
informaram que usam até 20 ferramentas distintas de
cibersegurança (os resultados globais GISS foram de
75%).
Os principais critérios para a escolha destas
ferramentas basearam-se nas referências obtidas e na
experiência no mercado/qualificações do prestador de
serviço.
Figura 13:

Quais são os principais factores que podem
melhorar os níveis de confiança dos CISOs/
Directores de SI nos prestadores de Serviço?

#1 Experiência no Mercado,
qualificações da equipa
Boa experiência de cliente

#2 Boas referências
Fácil compreensão dos
termos e condições

#3 Informação sobre o
produto/serviço acessível

Fácil de compreender
a formula de preço
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3

CISO/ Director de SI como
responsável pela mudança

Figura 14: A ideia que têm dos CISOs/Directores de SI pode ser melhorada

Unprepared

Como é que os CISOs/Directores de SI são vistos

Crisis-driven
Constantly Risk-aware
evolving/adaptive
Well-prepared

Compliancedriven Naive
Toolfocused

Innovative

Shortstaffed

“

We have now been talking about cyber
enablers for some time, and this idea will
only become more important given the
emphasis on optimisation and growth.
Mike Maddison
EY EMEIA Cybersecurity Leader
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O papel dos CISOs/Directores de SI até ao presente dia
tem-se baseado na defesa das suas Organizações e na
prevenção de ataques às mesmas. Estas tarefas não são de
fácil execução como tal continuam a ser um desafio para
os CISOs/Directores de SI, contudo existe agora a
oportunidade para estes tornarem-se um dos
responsáveis pela mudança dado que têm um papel
fundamental nos esforços das suas organizações em
transformar os seus negócios. O CISO/Director de SI terá
de moldar a função de cibersegurança de forma a que
esta possa promover a inovação e esteja capacitado para
colaborar com as restantes funções mais do que nunca. A
função de cibersegurança, com o estreitar das relações
com as restantes funções, estará apta a antecipar
quaisquer ameaças causadas por agentes maliciosos com
várias motivações.
Os CISOs/Directores de SI que optem por não aproveitar
esta oportunidade serão gradualmente colocados de lado
pelos seus peers e afastados de novas iniciativas de
negócio.
Esta oportunidade irá criar CISOs/Directores de SI
diferentes dos actuais e irá obrigar as equipas de
cibersegurança a adoptar novas formas de trabalhar. Este
esforço tremendo compensará dado que é uma
oportunidade única para a cibersegurança dissipar
possíveis dúvidas sobre a sua capacidade para agregar
valor à Organização e de se tornar um parceiro de
confiança capaz de promover a inovação e
transformação.
A figura 14 contém as expressões que melhor descrevem
o sector da cibersegurança onde 51% dos inquiridos
utilizaram expressões como “cumprimento da
legislação/regulamentação” e “resolução de crises”.
Apenas 8% dos inquiridos descreveu o sector como em
constante evolução e adaptação; ainda menos utilizaram a
expressão “inovação”.

O futuro CISO/Director de SI: novas habilidades,
novas estruturas e novo status
Uma pergunta importante que os CISOs/Directores de SI
devem colocar a si mesmos é se têm as capacidades e
experiências certas para desempenhar as suas funções e
liderar a função de cibersegurança de forma mais
proactiva e com uma mentalidade de inovação. O novo
papel do CISO/Director de SI necessitará, não só das
capacidades técnicas adquiridas ao longo da carreira, mas
também de capacidades de negociação, comunicação e de
colaboração.

Nenhuma das Organizações AO
inquiridas considerou ter a maturidade necessária
para calcular o impacto financeiro dos incidentes
SI sofridos

Algumas Organizações na Ásia já estão a recrutar
CISOs/Directores de SI de áreas com uma componente
comercial mais forte que a de cibersegurança, mas que
também percebam a linguagem do risco. Contudo,
existem Organizações que preferem CISOs/Directores de
SI da área de cibersegurança e, em simultâneo, apostam
na implementação de novos processos organizacionais
que permitam aproximar a cibersegurança das restantes
áreas do negócio e da Comissão Executiva.

Figura 15: Pouca maturidade para quantificar o impacto financeiro dos
incidents de SI

Capacidade dos Directores de SI/CISOs em
quantificar financeiramente o impacto dos
incidentes de SI

Tendo em consideração que o papel do CISO/Director de
SI está em mutação, será que as estruturas de reporte
actuais servem os propósitos da Organização?

29%
43%

Actualmente apenas 7% dos CISOs/Directores de SI em AO
têm um lugar na comissão Executiva (GISS Global: 36%),
dado que o papel do CISO/Director de SI é cada vez mais
amplo e dependente de colaboração com a gestão de topo
e outros Directores, é natural que mais Organizações
estudem a pertinência de dar um lugar na Comissão
Executiva aos CISOs/Directores de SI.
Relativamente às estruturas de reporte, 36% dos
inquiridos referiram que respondem ao CIO. Caso a
cibersegurança venha a ter um papel na transformação e
inovação do negócio será necessário alterar esta
estrutura de reporte com vista que reportem
directamente ao CEO, à semelhança do que 21% das
Organizações já fazem. Para além das estruturas já
mencionadas, foram ainda referidas outras estruturas
nomeadamente onde o CISO/Director de SI reporta ao
risco, estas Organizações muito provavelmente já
verificaram que as estruturas utilizadas não são as mais
apropriadas.

29%

Não existente

Figura 16: o CISO/Director de SI nem sempre reporta ao CEO

A quem reporta o CISO/Director de SI?

“

Os CISOs não podem ser vistos como
bloquadores da inovação. Têm de se
focar nas soluções e não nos problemas,
ao mesmo tempo que promovem a
Segurança By-Design
Ricardo Dionisio
Manager - EY Consulting - Cybersecurity

A desenvolver alguma maturidade

Necessário desenvolver alguma
maturidade

29%

21%

7%
7%

36%

CEO

Comissão Executiva

Enterprise Chief Officer

Outro

CIO
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#1

As operações de segurança
são a rúbrica com maior
investimento no orçamento de
Cibersegurança

Envolvimento da cibersegurança com a
restante Organização

Os centros de operações de segurança (SOCs)
ainda cumprem com os objectivos?

A cibersegurança não poderá desempenhar as suas
funções na integra enquanto operar desligado do resto
da Organização.
Uma possível métrica para avaliar a integração de
cibersegurança com as restantes áreas da Organização
é através do risco de SI, ou seja, como é que a
Organização articula o risco e a tolerância do mesmo.
Ao analisar esta métrica constatou-se que apenas 14%
das Organizações em AO incorpora o risco de SI com o
risco operacional, em contraste com os resultados GISS
globais onde se obteve um resultado de 36%. Mais,
cerca de 43% das Organizações em AO referiram que
não estão a articular o risco de SI.

As Organizações Angolanas têm efectuado alguns
investimentos nos SOCs, contudo estes poderão não estar a
obter os resultados esperados: as organizações em Angola
referiram que 27% do Orçamento de cibersegurança e 37%
dos FTEs são alocados a operações de segurança.
Relativamente aos resultados operacionais dos SOCs,
apenas uma Organização respondeu que identificou via SOC
os incidentes sofridos nos últimos 12 meses.
Estes resultados podem dever-se ao facto de muitas das
Organizações ainda utilizarem SOCs de primeira geração
que requerem elevada intervenção humana.
Ao analisar a alocação do orçamento verificou-se que
apenas 20% do mesmo é alocado em arquitectura e
engenharia (IoT, arquitectura da rede, segurança da rede,
entre outras).

Relativamente às politicas de governança aplicáveis à
propriedade intelectual, os resultados foram mais
encorajadores onde dois terços das Organizações AO
(67%) referiram que o responsável pela mesma é a
função de Segurança de TI. Se analisarmos os
resultados sobre quem é o responsável pela
governança das tecnologias operacionais obtemos um
resultado ligeiramente inferior com 57% das
Organizações AO que utilizam este tipo de tecnologia a
informarem que o responsável é a função de segurança
de TI.
Outro possível obstáculo poderão ser as fontes de
financiamento de cibersegurança, neste momento a
maioria das mesmas vem de apenas uma fonte (92%
dos inquiridos), contudo, é altamente provável que com
o aumento da colaboração entre as funções, o
orçamento de cibersegurança venha de várias fontes.
Esta situação poderá criar novos desafios como quem
será responsável pela gestão da execução do
orçamento?
Estas questões devem ser pensadas e definidas com
vista a que não se tornem barreiras à nova forma de
trabalhar. Os benefícios da integração da
cibersegurança com as restantes funções da
Organização são tantos que as Organizações devem
focar-se em ultrapassar qualquer obstáculos que
possam vir a impactar esta integração.

Será que os SOCs estão a dificultar a cibersegurança a
cumprir com as suas responsabilidades?
Os SOCs de primeira geração, os que ainda utilizam
tecnologia estandardizada, são reactivos e necessitam de
grande interacção humana para detectar anomalias, já os
SOCs da próxima geração utilizam tecnologia de ponta que
permite à cibersegurança ser proactiva na identificação de
anomalias através da implementação de casos de uso e de
ferramentas automatizadas.
Caso as Organizações optem por melhorar o seu SOC, irão
beneficiar de vários benefícios: maior capacidade para
identificar ameaças e incidentes e menor número de FTEs
alocados ao SOC, o que permite a alocação de recursos a
outras iniciativas mais orientadas ao negócio (como por
exemplo promoção da segurança na fase de
conceptualização de novas iniciativas do negócio).

“

Those organizations that really push
for that proactive involvement of security
are going to see very significant business
benefits in both the near term and the long
term.
Dave Burg
EY Americas Cybersecurity Leader.
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Conclusão e próximos passos
O GISS AO permite verificar o progresso das organizações
em posicionar a cibersegurança no centro da transformação
do negócio com a promoção da segurança desde a fase de
conceptualização.
Existe uma oportunidade para os CISOs/Directores de SI,
Comissão Executiva e Directores trabalharem em conjunto
para reposicionar a função de cibersegurança. As
Organizações que tiverem sucesso nesta acção vão garantir
que a função de cibersegurança torna-se parte chave da
mudança promovendo a transformação do negócio
necessária para assegurar que este continua competitivo.
Com esta integração é possível tornar a cibersegurança

1

mais eficiente no seu papel de defender a Organização de
ameaças e de ataques, capaz inclusive de antecipar novas
ameaças tais como ataques de hacktivistas. Outra
vantagem de uma maior colaboração entre a
cibersegurança e a Comissão Executiva obtida
com o novo estilo de comunicação e de reporte vem
ajudar a solucionar disputas por recursos.
Esta transição não é fácil nem igual para todas as
Organizações, contudo existem cinco acções que estas
devem priorizar com vista a alcançar o máximo do
potencial desta oportunidade:

2

3

Definir a cibersegurança como um

Construir relações de confiança

Implementar estruturas de governança

dos principais promotores da

com todas as funções da Organização

alinhadas aos objectivos

Transformação Digital

Integrar a cibersegurança com os
processos do negócio promovendo a
segurança desde a fase de
conceptualização. Ao envolver a
cibersegurança nas fases de
planeamento e conceptualização é
possível poupar tempo e recursos na
correcção de problemas ad-hoc, por
outro lado permite que se construa
confiança no produto/serviço desde o
início. Esta forma de trabalhar exige
que a ciberseguranla seja mais
colaborativa e esteja mais integrada
com as restantes funções do negócio.
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Assim que a cibersegurança estiver
embutida no negócio, o CISO/Director
de SI estará numa posição em que
pode ajudar a promover a inovação e,
por outro lado, estar melhor
informado sobre possíveis novas
ameaças que possam impactar a
Organização.
Torna-se imprescindível analisar os
dados existentes com vista a
identificar os impactos de
cibersegurança associados a cada
processo do negócio. Após realizado
este trabalho, as funções do negócio
passam a ter ao seu dispo, em tempo
real. conhecimento de SI sobre os
seus processos de negócio, já o
CISO/Director de SI terá maior
visibilidade sobre potenciais riscos e
como poderá auxiliar o negócio a
mitigar os mesmos.

A Comissão Executiva e Directores
devem repensar a forma como é
efectuado o reporte, o controlo do
orçamento, e a responsabilização com
vista a que estas reflictam o novo
papel do CISO/Director de SI promotores da mudança/inovação.
Posteriormente será necessário
definir um conjunto de indicadores de
performance (KPIs) e indicadores de
risco (KRIs) para servirem de base do
reporting à Comissão Executiva.

4

5

F oco no comprometimento da

Avaliar a eficiência da função

Comissão Executiva

cibersegurança

É fundamental que as Organizações
desenvolvam estruturas de reporting
e formas de quantificar o valor
que a cibersegurança aporta para a
Organização.
Para tal é de grande importância
implementar um modelo que permita
quantificar o risco de SI. Desta forma
será possível comunicar à Comissão
Executiva os riscos de SI numa
linguagem de fácil compreensão.

Os Directores de SI têm de ter
competências comerciais, capacidade de
comunicar numa linguagem que o negócio
compreenda e demonstrar estarem
confortáveis com a inovação encontrando
soluções para os desafios ao invés de
responderem “não” ao negócio. Como
primeiro passo, devem identificar os
pontos fortes e fracos da função
cibersegurança e determinar até onde o
CISO/Director de SI pode ir. De seguida é
necessário avaliar se os serviços
externalizados estão a ser bem utilizados,
se permitem escalar caso necessário, a um
preço competitivo e se apresentam
resultados eficientes.
Deve ser dada prioridade às iniciativas de
automação com vista a reduzir o esforço
humano nas tarefas operacionais de
segurança e em paralelo disponibilizar
recursos para apoiar as iniciativas de
inovação do negócio.

Os Directores de SI têm de ter
competências comerciais,
capacidade de comunicar numa
linguagem que o negócio
compreenda e demonstrar estar
confortável com a inovação
encontrando soluções para os
desafios ao invés de responder
“não” o negócio.
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Dados do relatório

Este ano o GISS 2020 contou com
a participação global de mais
de 1,300 organizações.
Especificamente em Angola
Participaram uma amostra
significative das maiores organizações
nos segmentos da Energia,
Telecomunicações, Banca, Retalho,
Minas, Tecnologias e Sector Publico.
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