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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise exploratória em relação ao 

seguro de risco cibernético. Desse modo, com a tecnologia estando cada vez mais presente na 

vida pública e privada, as discussões quanto ao uso de dados se tornaram mais presentes e 

relevantes no cotidiano dos indivíduos. Com o tema sendo mais visado, atualmente, as 

seguradoras precisaram se atualizar quanto às práticas regulatórias e técnicas atuariais exigidas 

pelo mercado. Diante disso, o estudo pretende discorrer sobre o tema segurança da informação 

e como as instituições necessitam seguir normas e discutir decisões estratégicas para que seu 

dado seja protegido e, além disso, a organização esteja prepara para mitigar eventos adversos 

prováveis. Ademais, o trabalho também se dispõe a abordar a Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) e como o documento impacta na gestão e tratamento de dados. Por fim, o trabalho 

aborda as questões securitárias como metodologia de avaliação de apólices, levando em conta 

valor e cobertura, de Seguro Cyber e trás metodologia para modelagem de correlação entre 

eventos de risco cibernético.  

  

Palavras-chave: Risco Cibernético, Segurança da Informação, Apólice de Seguro, 

Seguro Cyber, Eventos de Risco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT  

The present work aims to carry out an exploratory analysis to cyber risk insurance. In 

this way, with technology being increasingly present in public and private life, discussions 

about the use of data have become more present and relevant in the daily lives of people. Then, 

with the topic being more targeted, currently, insurers needed to update themselves regarding 

regulatory practices and actuarial techniques required by the market. Therefore, the study 

intends to discuss the topic of information security and how institutions need to follow rules 

and discuss strategic decisions so that their data is protected and, in addition, the organization 

is prepared to mitigate likely adverse events. In addition, the work also addresses the General 

Data Protection Law (LGPD) and how the document impacts data management and processing. 

Finally, the work addresses security issues as a methodology for evaluating policies, taking into 

account value and coverage, of Cyber Insurance and behind a methodology for modeling the 

correlation between cyber risk events.  

  

Keywords: Cyber Risk, Information Security, Insurance Policy, Cyber Insurance, Risk 

Events.  
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1. INTRODUÇÃO  

Com a tecnologia estando cada vez mais presente na vida pública e privada, as 

discussões quanto ao uso de dados se tornaram mais presentes e relevantes no cotidiano dos 

indivíduos. Com o tema sendo mais visado, atualmente, as seguradoras precisaram se atualizar 

quanto às práticas regulatórias e técnicas atuariais exigidas pelo mercado. Desse modo, com a 

dependência da Internet para realização das atividades profissionais, as empresas precisaram 

estar mais atentas quanto a como eles capturam, utilizam e disponibilizam os dados que se 

obtêm durante a realização das atividades geradoras de lucro.  

Assim, criou-se a necessidade de desenvolver uma nova área nas empresas, chamada de 

segurança da informação. A área tem como objetivo, governar e realizar a gestão dos dados de 

responsabilidade da instituição. Além disso, como podemos observar em casos famosos - como 

o roubo de dados de mais de 77 milhões de usuários da Sony ou o roubo de mais de 100 milhões 

de dados de clientes de um banco na Coréia do Sul, 2014, realizado por um consultor que estava 

prestando serviços ao banco – as instituições precisam ser eficientes para não deixar os dados 

vulneráveis.  

Para isso, a gestão e governança de dados é de extrema importância para mitigação do 

risco. Além disso, as seguradoras também estão ativas quando se trata na comercialização de 

produtos securitários com o objetivo de mitigar os resíduos de risco deixados pelas empresas.  
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GERAL  

O presente projeto tem como objetivo explorar o atual mercado secutário para o 

segmento de seguro cibernético, analisando sua relação com a LGPD e as ferramentas atuariais 

utilizadas na avaliação do risco cibernético.  

  

 2.1.1  ESPECÍFICOS  

• Relatar o surgimento do seguro cibernético;  

• Identificar quais são as necessidades de uma empresa para a contratação do 

seguro cyber;  

• Relacionar a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) com o seguro cyber;   

• Analisar formas de avaliação de risco cibernético  

• Discorrer de técnicas estatísticas que facilitem correlacionar eventos de risco 

cibernético  

  

2.2 HIPÓTESE  

No presente estudo, esperasse encontrar um estudo referente ao risco cibernético quando 

sua participação na segurança da informação, como é avaliado pelas seguradoras e empresas. 

No entanto, o trabalho levanta a questão de um trade off de comprar um seguro de risco 

cibernético ou investir em mecanismos que melhorem a área de segurança da informação.  
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3. REFERÊNCIA LITERÁRIA 

3.1 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Segurança da informação é o processo de proteção da informação das ameaças a sua 

integridade, disponibilidade e confidencialidade. Segundo Sêmola, a segurança da informação 

é uma área do conhecimento dedicada à proteção de ativos da informação contra acessos não 

autorizados, alterações indevidas ou sua indisponibilidade (Sêmola, 2003).   

Já a ISO/IEC 17799:2005 define segurança da informação como “a proteção da 

informação de vários tipos de ameaças para garantir a continuidade do negócio, minimizar o 

risco ao negócio, maximizar o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de negócio”.  

Assim, concluímos que segurança da informação visa proteger a integridade das informações 

armazenadas de ameaças externas, para garantir a continuidade do negócio, mitigando riscos 

cibernéticos. Para uma instituição, na visão de Martins e Santos (2005), a necessidade de se 

adotar um Sistema Geral de Segurança da Informação gera a obrigatoriedade de se padronizar 

e documentar os fluxos de processos e controles internos da organização e, além disso, criar 

indicadores e registros como forma de estabelecer técnicas consistente para mitigação de riscos 

cibernéticos. (MARTINS e SANTOS, 2005)  

Além disso, Lyra (2015) expõe que é importante destacar que há diferença entre gestão 

de segurança da informação e governança de segurança da informação. Segundo a norma ABNT 

NBR ISO/IEC 27001:2006 a gestão da segurança da informação visa estabelecer, implementar, 

operar, monitorar, analisar criticamente a decisão estratégica de uma organização. É 

influenciado por objetivos. Visa ainda a melhoria contínua da segurança da informação e 

representa as várias atividades diárias que são necessárias para um programa de segurança 

eficaz e ativo; já a governança da segurança da informação, Lyra (2015) comenta que tem o 

objetivo de descentralizar a gestão da segurança da informação de forma transparente, atrelado 

ao negócio fim da organização e considera os objetivos estratégicos e tendências atuais do 

mercado. A organização precisa administrar todas as suas atividades fins, visando o uso de seus 

recursos e habilitar assim, as entradas e saídas incorporadas ao seu processo. (LYRA, 2015)  

A gestão é adotada o PDCA (Plan-do-Check-Act) que na visão de Lyra (2015) é a 

melhor forma de se unir a operacionalização com a visão estratégica da instituição, conforme 

ilustrado na Figura 1:  
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FIGURA 1 - Modelo PDCA aplicado aos processos de Gestão da segurança da  

informação  

  

Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006 

Na Figura 1, Lyra (2015) explica que Plan (Planejar) – Estabelece os objetivos e práticas 

do Sistema Geral de Segurança da Informação, em que traz evidência para a análise gerencial 

dos riscos e melhoria da SI; Do (Fazer) – Opera a política alinhados aos programas do Sistema 

Geral de Segurança da Informação; Check (checar) – Monitora e analisa o Sistema Geral de 

Segurança da Informação. Traz resultados que são avaliados e analisados pela direção 

envolvida; Act (Agir) – Mantém e melhora ao Sistema Geral de Segurança da Informação e está 

inserida na busca de melhores prática junto ao Sistema Geral de Segurança da Informação da 

organização. (LYRA, 2015)  

Quanto à governança de segurança da informação, objetiva alto impacto nas atividades 

e planos diretos, fazendo com que a governança contribua na visão estratégica numa área de 

tecnologia da informação. (LYRA, 2015)  

3.2 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)  

Editada no Brasil a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGL\2018\7222) – Lei Geral 

de Proteção de Dados (LGPD) – cuja vigência inicia-se em maio de 2021. Esta lei pode ser 

considerada um marco regulatório, já que regula todo tipo de tratamento de dados. Antes disso, 

os advogados Miragem e Petersen (2020) apontam que o tratamento de dados era objeto de 

normas setoriais, como o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de 
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Acesso à Informação e a Lei do Cadastro Positivo (Miragem & Petersen, 2020). Estas normas, 

contudo, regulavam o tema pontualmente, não abrangendo os derivados formatos de dados em 

toda a sua amplitude, pontuam os advogados.   

Segundo o artigo “Contrato de seguro. La obligación de información y agra vación del  

riesgo cibernético” (2020) da Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, o Brasil tem leis  

muito recentes que regulam o fluxo de dados, com regras e consequências para aqueles que não 

cumprirem, seja na esfera civil ou criminal. Porém, o cenário mundial aponta para um aumento 

no número de ataques cibernéticos e que coloca o Brasil proeminentemente em vulnerabilidade 

a esses ataques. (Miragem & Petersen, 2020).  

Desse jeito, o artigo também comenta sobre marcos legais que a LGPD traz para o 

segmento securitário, a partir dos quais a análise do contrato de seguro deve estar vinculada à 

proteção de dados e responsabilidade cibernética. Assim, o risco se materializa, por exemplo, 

em relação às declarações pré-contratuais, o que permitirá à seguradora avaliar se está 

interessada em garantir o risco proposto e a qual taxa de prêmio; o possível agravamento desse 

risco também será avaliado conforme as informações das partes contratantes, considerando o 

tratamento que nossa legislação dedica ao tema. (Ibero-Latinoamericana de Seguros, 2020).  

Para Teffé e Viola (2020), a implementação de instrumentos de proteção dos dados 

garante que as instituições respeitem a dignidade humana, desta maneira, a LGPD “facilita   o   

controle   dos   dados   tratados, impõe deveres e responsabilidades aos agentes de tratamento e 

proporciona segurança para que as informações circulem” (TEFFÉ e VIOLA, 2020).  

Desta forma, Teffé e Viola (2020) ainda afirmam que a captura e o tratamento de dados, 

só poderá ser realizada com o consentimento do dono do dano, de acordo com o artigo 7º, I, da 

LGPD. Além disso, para os dados considerados, que se encontram presentes em  todos  os 

conjuntos  informacionais  do  ser  humano como origem  racial  ou  étnica,  convicção  religiosa, 

opinião política e filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico, político 

e, ademais, são também sensíveis aqueles  referentes  à  saúde  ou  à  vida  sexual  e  dados  

genéticos ou biométricos. (TEFFÉ e VIOLA, 2020).  

Para o tratamento de dados, o artigo 7º da LGPD apresenta outras hipóteses legais para 

o tratamento de dados pessoais, assim, entende-se que há a necessidade de estabelecer uma base 

de dados com regras bem estabelecidas, ainda que seja possível trabalhar com mais de uma base 

para determinado tratamento de dados, deste modo, é preciso buscar a base mais precisa para 

cada situação. (TEFFÉ e VIOLA, 2020).  
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Como veremos mais para frente, para o caso das empresas do setor de seguros, são 

submetidas a várias regras legais e regulatórias, fazendo com que cumpram obrigações que 

poderão exigir o tratamento de dados pessoais de seus clientes, como uma política de 

privacidade e tratamento de dados bem desenhada e transparente para ajudar no esclarecimento 

do uso das bases de dados usadas pela instituição. (TEFFÉ e VIOLA, 2020).  

 

3.3 RISCO CIBERNÉTICO E MERCADO SECURITÁRIO 

As empresas costumam adotar seguro para proteger contra vários riscos empresariais, 

naturais e políticos. No entanto, como resultado de estarem dentro do contexto de uma 

economia digital, criou-se a necessidade por novos produtos securitários para cobrir o risco de 

exposição em rede. Desse modo, conforme comentam Gordan, Loeb e Sohail (2003), ao 

projetar essas novas apólices, as seguradoras abordaram questões relacionadas a preços, seleção 

adversa e risco moral. (GORDAN; LOEB; SOHAIL, 2003). 

 

Os autores também explicam em “A framework for using insurance for cyber-risk 

management” que para a precificação de produtos de seguros, é comum se basear em tabelas 

atuariais construídas a partir de volumosos registros históricos. No entanto, o histórico de 

crimes eletrônicos e perdas relacionadas não existe de forma ampla, tanto na cobertura de tempo 

dos eventos quanto o fato de que as empresas, muitas vezes, não revelam detalhes sobre uma 

violação de segurança. Para solucionar esta defasagem, as seguradoras costumam adotar 

políticas de preços de risco cibernético, mensurando o que é chamado de risco não qualificável.  

(GORDAN; LOEB; SOHAIL, 2003)  

Os especialistas em cyber seguro Shetty et al.(2009) afirmam que a seleção adversa de 

um contrato de seguro de risco cibernético se deve pelo fato de que a empresa, optando por 

adquirir um seguro contra uma perda provável, não disponibiliza à seguradora possíveis 

informações privadas da instituição referente à segurança da informação no momento da 

contratação do seguro. Desta forma, podemos inferir que, para o seguro de risco cibernético, o 

problema da seleção adversa se manifesta em termos da probabilidade de uma violação de 

segurança. Assim, as instituições com maiores chances de violação de segurança da informação 

seriam mais propensas a comprar o produto securitário do que empresas com baixa 

probabilidade de tal violação (SHETTY et al., 2009).  
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Os especialistas também afirmam que para se proteger da questão de seleção adversa ao 

oferecer o produto contra o risco cibernético, as seguradoras precisam exigir uma auditoria de 

segurança da informação, antes de emitir uma apólice. Além disso, outra saída é que as 

seguradoras identifiquem os usuários de alto risco e diferenciem o prêmio para tais usuários. 

Como exemplo, a J. S. Wurzler, uma seguradora que oferece apólice para cobrir perdas de risco 

cibernético envolvendo hackers, adiciona uma sobretaxa para empresas que usam o Microsoft 

Software NT, software com histórico de ataques cibernéticos (SHETTY et al., 2009).  

Para o risco moral, os especialistas Shetty et al.(2009) explicam que  a seguradora deve 

se preocupar com a falta de incentivo, por parte do segurado, para tomar medidas que reduzem 

a probabilidade de uma perda subsequente à compra do seguro. Deste modo, para lidar com 

isso, a maneira mais tradicional pela qual as apólices de seguro podem abordar o problema do 

risco moral é através do uso de franquias, dessa forma, o segurado sofrerá algum prejuízo caso 

haja a ocorrência do sinistro. Outra maneira de combater o risco moral é oferecer na apólice 

redução no valor do prêmio para os clientes tomarem ações que reduzam a probabilidade de 

ocorrência do evento, dessa maneira, as seguradoras que oferecem seguro de risco cibernético, 

oferecem descontos para a empresa que assume a segurança especificada em documento. Como 

exemplo, temos a Corel Bryce, uma empresa de modelagem 3D, observou que a AIG seguros 

S.A oferece descontos para empresas que utilizam a Rede Invicta, dispositivo de segurança para 

mudar endereços de protocolo de Internet. (SHETTY et al., 2009).  

A figura 2 ilustra um mapa de avaliação de apólices, conforme mencionado:  
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Figura 2 – Mapa de Avaliação de Apólices de Seguro Cyber 

                

Fonte: Autoria Própria 

Gordan, Loeb e Sohail (2003) ainda apontam que existem diversas apólices de seguro 

de risco cibernético no mercado. Os principais players do mercado no mundo são Chubb’s 

Cyber Security, NetAdvantage Security da AIG, Hiscox's Hackers Insurance, Legion 

Indemnity's INSUREtrust, Lloyd's e-Comprehensive, Marsh's NetSecure e St. Paul's 

Cybertech.2. Os produtos comercializados por essas seguradoras cobrem o risco cibernético em 

potencial de primeira e/ou terceira parte decorrente das atividades relacionadas à Internet de 

uma empresa. O risco de primeira parte ocorre quando o segurado enfrenta a possibilidade de 

perda de lucros devido a coisas como: roubo de segredos comerciais, destruição de propriedade 

do segurado (incluindo software, hardware e dados) e extorsão de hackers. Os riscos de terceiros 

são aqueles enfrentados por o segurado por danos causados, direta ou indiretamente, para outra 

empresa (ou indivíduo). (GORDAN; LOEB; SOHAIL, 2003)  

 Terceiro risco inclui passivos por eventos como: um computador vírus encaminhado 

inadvertidamente, falha em fornecer produtos (conforme contratado) porque um hacker ou vírus 

parou sistema de entrega do segurado, conteúdos colocados no site da empresa (incluindo 

violação de direitos de cópia) e/ou roubo de informações mantidas sobre uma terceiro parte, 

como registros de cartão de crédito, afirmam os autores (GORDAN; LOEB; SOHAIL, 2003).  
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Como o seguro contra riscos cibernéticos é um produto novo, é comum que os 

subscritores sejam relutantes em oferecer grandes apólices (relativas ao seguro tradicional). No 

entanto, as companhias são flexíveis, quando se trata de risco cibernético, para oferecer limites 

e dar orçamentos personalizados, já que quanto mais experiência com o produto, mais ganho 

nesta área.   

3.3.1 AVALIAÇÃO DE RISCO CIBERNÉTICO  

Bandyopadhyay e Shidore (2011), escritores sobre o tema de gestão de risco de TI 

declaram que o gerenciamento de riscos relacionados à segurança da informação é “o processo 

de avaliação de risco, tomando medidas para reduzir risco a um nível aceitável, e manter esse 

nível de risco”. Assim, as organizações devem começar a avaliar as ameaças e vulnerabilidades 

associadas com seus sistemas de informação. O valor das informações vulneráveis a ameaças 

também precisam ser consideradas nesta fase do processo. Dessa forma, uma grade de 

vulnerabilidade de valor que ajuda a identificar quais informações devem receber os recursos 

de segurança a serem desenvolvidos (Bandyopadhyay; Shidore, 2011). Esta grade categoriza as 

informações de alto a baixo para ambos os valores e vulnerabilidade, como mostra a Tabela  

1: 

Tabela 1 – Grade categorica de níveis de risco cibernético  

V a l o r 

 
V u l n e r a b i l i d a d e 

 

 
Alta média baixa 

Alta 1 2 3 

média 4 5 6 

baixa 7 8 9 

 

Fonte: Gordan; Loeb; Sohail, 2003 

 

 

Para receber a maior parte do orçamento de segurança da informação, os eventos devem 

se localizar nos seguintes campos: 1, 2, 4 e 5.  
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Bandyopadhyay e Shidore (2011) também dizem que, em seguida, as organizações 

devem reduzir os provaveis eventos de segurança da informação a um nível de risco aceitável. 

Este nível irá variar de organização para organização, com base na localização das informações 

no grade de vulnerabilidade e de valor. Para reduzir o nível de risco para um nível aceitável, as 

organizações devem seguir os dois passos. Em primeiro lugar, uma organização deve investir 

na proteção contra o risco de violações reais ocorrendo de segurança. Essa proteção incluiria a 

instalação de firewalls, criptografia e acesso de técnicas de controle. No entanto, mesmo com 

os melhores sistemas de proteção, detecção e correção, perdas de segurança provavelmente 

ocorrerão. Assim, o segundo passo é a aquisição do seguro de risco cibernético, o produto 

securitário é uma ferramenta de gestão de segurança da informação para reduzir o risco de 

perdas financeiras associadas a violações em rede, fazendo com que o seguro cubra o risco 

residual da atividade. Uma vez determinado o nível aceitável de risco residual, esse nível deve 

ser mantido. Assim, as organizações devem investir em sistemas de detecção de intrusão e ter 

planos de contingência para corrigir possíveis violações. (Bandyopadhyay; Shidore, 2011).  

Depois de reconhecer a necessidade potencial de seguro contra riscos cibernéticos, um 

plano de ação de decisão é preciso, comentam Bandyopadhyay e Shidore (2011). Um desses 

planos, baseado em quatro etapas, inclui: conduzir um risco de segurança da informação à 

auditoria, avaliando a cobertura atual, examinando as apólices disponíveis, e selecionando a 

mais adequada (Bandyopadhyay; Shidore, 2011). A Figura 3 ilustra nosso risco cibernético em 

quatro etapas plano de seguro.  
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Figura 3 – Plano de Ação para decisão de gestão de risco cyber  

 

Fonte: Autoria Própria  

 

 Ao apresentar este plano, é importante ressaltar que a auditoria deve analisar a 

exposição ao risco de segurança da informação da empresa e mensurar um valor a aquela 

exposição. Até um seguro total não pode proteger financeiramente uma empresa de violação, 

se a violação não pode ser documentada. Portanto, um aspecto essencial da auditoria é garantir 

que os sistemas de detecção de intrusão sejam locais para fornecer tal documentação, dizem os 

especialistas (Bandyopadhyay; Shidore, 2011).  

O próximo passo é avaliar a cobertura atual. O comitê executivo deve revisar 

minuciosamente as apólices de seguros patrimoniais e de responsabilidade. Esta revisão deve 

se concentrar em lacunas na cobertura relacionada à Internet nas apólices atuais. Muitas 

seguradoras adicionaram exclusões relacionadas a riscos cibernéticos aos seus contratos de 

seguro tradicionais para limitar exposição ao risco. O crescimento desses tipos de contrato é 

usado como forma do setor de seguros de forçar as empresas a comprar seus produtos 

cibernéticos mais lucrativos. Ao examinar as apólices existentes, os executivos financeiros 

ficarão cientes das lacunas de cobertura existentes e, portanto, estarão em condições de negociar 

com seus atuais provedores de seguros. (Bandyopadhyay; Shidore, 2011).  

O terceiro passo, ressaltam Bandyopadhyay e Shidore (2011). é examinar e avaliar 

apólices de seguro. A auditoria de segurança da informação, combinada com a revisão das 
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políticas atuais, permite a gestão da instituição se concentrar em soluções que cubram as lacunas 

existentes. Por exemplo, uma determinada empresa exige cobertura para perdas devidas para: 

uma falha do site da empresa, uma negação de serviço ataque, responsabilidades potenciais de 

terceiros ou difamação declarações que aparecem no site da empresa. Assim, ao avaliar uma 

apólice, o importante é considerar as perdas potenciais de uma empresa e as medidas de 

segurança em vigor. Por exemplo, as empresas que representar uma ameaça de baixo risco 

moral deve analisar cuidadosamente as apólices de seguro que são mais baratas para as 

empresas apresentando esta característica. (Bandyopadhyay; Shidore, 2011).  

O quarto passo é selecionar a apólice mais adequada para as circunstâncias de uma 

determinada empresa. Dentro disso, o contrato de seguro deve ter a cobertura adicional desejada 

a um preço aceitável. Além disso, as empresas devem determinar a parcela do risco financeiro 

que eles querem que a seguradora cubra e a franquia que eles estão dispostos a suportar. 

Portanto, a tolerância ao risco de uma empresa é um determinante-chave da adequação do uma 

determinada apólice de seguro. Finalmente, uma vez que o risco cibernético seguro é tão novo 

e as companhias de seguros são incertos sobre como precificar esses produtos, há muitas vezes 

considerável espaço para negociar preços com os corretores. (Bandyopadhyay; Shidore, 2011).  

3.4 MODELAGEM DE RISCO CYBER  

Segundo Bohme e Kataria (2006), com a onda recente de worms da Internet, um tipo de 

malware mais perigoso que um vírus comum, pois sua propagação é rápida e ocorre sem o 

controle da vítima,. o objetivo do golpe, em geral, é roubar dados do usuário ou de empresas. 

Esses worms exploraram vulnerabilidades presentes no Microsoft Windows sistema 

operacional para infectar milhões de computadores em todo o mundo. Vírus de computador 

como worms também são altamente contagiosos. Usando e-mail para se espalhar, o vírus 

Mydoom foi capaz de infectar um milhão de computadores estimados em todo o mundo dentro 

de 5 dias de seu lançamento. Embora worms e vírus recebam atenção máxima da mídia, outros 

fatores que podem causar danos econômicos significativos ao sistema de informação de uma 

empresa incluem, ataques, spam, erros de configuração, falha de hardware ou bugs de software 

(BOHME; KATARIA, 2006).  

https://www.techtudo.com.br/listas/2021/03/o-que-e-malware-veja-significado-tipos-e-saiba-remover.ghtml
https://www.techtudo.com.br/listas/2021/03/o-que-e-malware-veja-significado-tipos-e-saiba-remover.ghtml
https://www.techtudo.com.br/listas/2021/03/o-que-e-malware-veja-significado-tipos-e-saiba-remover.ghtml
https://www.techtudo.com.br/listas/2021/03/o-que-e-malware-veja-significado-tipos-e-saiba-remover.ghtml
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Enquanto firmas individuais se preocupam com falhas correlacionadas de sistemas 

apenas dentro de sua própria rede, as seguradoras estão preocupadas com a correlação global 

em toda a sua carteira de risco, pois isso afeta o prêmio de risco que cobram de empresas 

individuais, afirma a dupla de pesquisadores. Assim, diferentes classes de riscos cibernéticos 

exibem diferentes propriedades de correlação, conforme Quadro 1  

Quadro 1 – Correlação Global X Correlação Interna  

 

Fonte: Bohme; Kataria, 2006  

 

 

A falha de um computador dentro de uma empresa devido a um problema de hardware 

provavelmente não é influenciada, nem se espera que influencie a falha de outros computadores 

na mesma empresa ou em outras empresas, a menos que computadores defeituosos pertencem 

ao mesmo lote de produção defeituoso. Bohme e Kataria (2006) então afirmam que as falhas de 

hardware podem, portanto, ser consideradas como baixa correlação intra-firma (𝜌𝑖)e baixa 

correlação global (𝜌G). Os ataques internos exibem 𝜌𝑖 alto, mas 𝜌G baixo, porque um insider que 

está abusando de seus privilégios, como senha de administrador, pode afetar quase todos os 

computadores em seu domínio administrativo, mas não pode comprometer computadores fora 

de seu domínio. Por outro lado, ataques de software envolvendo a interação do usuário, como 

phishing ou spyware, têm 𝜌G alto e 𝜌𝑖 baixo, pois alguns funcionários de muitas empresas 

diferentes podem responder a um e-mail de phishing ou instalar um novo jogo em trabalho 

comprometendo seu sistema. Além disso, worms e vírus exibem 𝜌𝑖 e 𝜌G altos porque é difícil 

estarem contidos em uma única rede. (BOHME; KATARIA, 2006).  

O raciocínio sobre a correlação também lança uma nova luz sobre os produtos de seguro 

cibernético existentes. Os principais players do mercado quando tratamos de seguro cibernético 

hoje são AIG e Lloyd's of London. A Tabela 2 fornece um resumo das apólices oferecidas pelo 

conjunto NetAdvanatage da AIG de produtos de seguro cibernético.  
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Tabela 2 - Resumo das apólices oferecidas pelo conjunto NetAdvanatage da AIG  

 

Fonte: NetAdvanatage (AIG)  

 

 

 Majuca, Yurcik e Kesan justificam várias apólices da AIG como meio de diferenciação 

do produto para atender diferentes segmentos de mercado. Como visto na Tabela 2, algumas 

políticas são de fato independentes de outras. Além disso, é interessante que a cobertura para 

perdas de ativos devido a riscos cibernéticos genéricos seja sempre empacotada com fundos que 

cobrem despesas extras. (MAJUCA; YURCIK; KESAN, 2004)  

3.4.1 MODELAGEM PARA O MERCADO DE SEGURO CIBERNÉTICO  

3.4.1.1 LADO DA OFERTA: CHEGADA DE RISCO EM DUAS ETAPAS COM 

CORRELAÇÃO  

Neste trabalho, abordaremos as particularidades dos riscos cibernéticos em duas etapas 

do processo. A primeira etapa modela a agregação de riscos cibernéticos dentro da rede de uma 

única empresa representada por n computadores. A segunda etapa agrega os riscos da carteira 

de uma seguradora que emite cobertura para k empresas semelhantes. Permitimos a correlação 
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em ambas as etapas, enquanto a extensão da correlação pode variar entre o nível do portfólio 

(correlação global 𝜌G) e o nível da empresa (correlação interna 𝜌𝑖). (BOHME; KATARIA, 

2006).  

3.4.1.2 CORRELAÇÃO INTERNA  

A falha de computadores dentro de uma empresa devido a um incidente de segurança da 

informação pode ser considerada uma coleção de ensaios de Bernoulli correlacionados de tal 

forma que cada falha de computador é um sorteio, cujo resultado depende da resposta de outros 

ensaios. Dessa forma, computadores na rede interna de uma empresa, que possuem as mesmas 

configurações, têm uma estrutura de correlação uniforme, ou seja, correlação de falha para 

quaisquer dois computadores dentro do grupo é a mesma. Modelagem para falhas de 

computador dentro de uma empresa usando a distribuição Beta Binomial (BB), tem sido usada 

na literatura de ciência da computação para modelar falhas de sistemas de backup e para 

modelar falhas em várias versões de software (BOHME; KATARIA, 2006). A distribuição 

Beta-Binomial é calculada escolhendo de maneira aleatória o parâmetro p (probabilidade de 

falha) da distribuição Binomial por distribuição Beta. A probabilidade de que computadores X 

∼ BB(n, π, 𝜌i ) falhem em um incidente é dada por:  

 

Em que:   

 

Γ denota a função Gamma, B é a função Beta e os parâmetros incluem o total de números 

de computadores na rede da empresa n, a probabilidade de falha π e a correlação mede 𝜌i na 

faixa de 0 (sem correlação) a 1 (dependência perfeita).  
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3.4.1.3 CORRELAÇÃO GLOBAL  

Conforme mencionado acima, a seguradora possui k empresas em sua carteira de risco. 

Além disso, as empresas estão correlacionadas devido à presença de correlação global 𝜌G 

(BOHME; KATARIA, 2006). Para Modelar a distribuição desses riscos correlacionados no 

portfólio geral, as seguradoras útilizam para a correlação de eventos extremos a funções de 

distribuição F1, . . . , Fk para uma distribuição multivariada F como segue o Teorema de Sklar:  

F(x1; . . . ; xk) = C(F1(x1); . . . ; Fk(xk)) 

No  modelo, F1 . . . Fk são as funções de distribuição de perdas marginais de k empresas 

na carteira das seguradoras, que são Beta-Binomiais com parâmetros n, π e 𝜌i .  

 

Em que: 

dv é a função densidade de uma distribuição t com v graus de liberdade,  

t-v1 é a função quantílica de uma distribuição t com ν graus de liberdade, e  

dkv𝜌G é a densidade conjunta k-dimensional de uma distribuição t multivariada com ν graus de liberdade e 

correlação de pares 𝜌G  

A função de densidade de probabilidade de uma distribuição t é definida como:  
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3.4.1.4 LADO DA DEMANDA: GERENCIAMENTO DE RISCOS DE 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  

 O modelo do lado da oferta apresentado permite que uma seguradora calcule prêmios 

para riscos cibernéticos com um determinado perfil de correlação 𝜌𝑖 e 𝜌G. Diante disso, É 

necessário um modelo do lado da demanda analisar quando se é adequado para as empresas 

comprarem cobertura de seguro a um determinado prêmio.  

3.4.1.5 MODELAGEM DE ATIVOS DE INFORMAÇÃO   

Segundo Bohme e Kataria (2006) A eficácia do sistema de informação de uma empresa 

é determinada por sua capacidade de armazenar, processar e recuperar informações de forma 

eficiente. Embora algumas indústrias, como o comércio eletrônico, dependam completamente 

de seus sistemas de informação, outras indústrias dependem deles em graus variados para o 

negócio. A falha do sistema de informação devido a um ataque ou mau funcionamento pode 

limitar severamente certas funções de negócios que dependem de armazenamento, 

processamento ou recuperação de informações. Portanto, a maioria dos sistemas são projetados 

para incorporar algum nível de redundância ou tolerância a falhas tanto no nível de comunicação 

quanto no de armazenamento. (BOHME; KATARIA, 2006).   

Desempenho e segurança são geralmente objetivos concorrentes ao lidar com 

informações. Sem redundância implica maior desempenho e baixa segurança, enquanto backups 

aumentam a segurança ao custo de reduzir o desempenho. Numerosos esquemas de limites para 

o projeto de sistemas de armazenamento têm sido propostos. Esses esquemas têm três 

parâmetros: n, m e p (onde n ≥ m ≥ p). Assume-se que o ativo de informação de uma empresa 

é dividido entre n nós em sua rede. Devido à presença de alguma redundância na rede, toda a 

informação pode ser recriada com a ajuda de quaisquer m nós. Supondo que existam algumas 

dependências entre eles, pelo menos p nós precisam ser comprometidos para violar qualquer 

informação útil (onde p também pode ser igual para 1 em caso de não dependência), conforme 

Gráfico 1:  



27 

 

Gráfico 1 - Esquemas de limites para o projeto de sistemas de armazenamento  

  

Fonte: Bohme; Kataria, 2006  

 

 

 

 

Ao observarmos o Gráfico 1, podemos apontar três elementos de proteção de dados:  

Confidencialidade: Para roubar informações completas, um adversário precisa 

comprometer pelo menos m nós. Ele pode roubar algumas informações se o número de nós 

violados for ≥ p.   

Integridade: As informações podem ser restauradas se o número de nós comprometidos 

não for maior que n−m.   

Disponibilidade: Devido a dependências e interconexão de nós na rede, a falha de um 

nó afeta outros nós. O efeito de degradação pode ser alto para nós que têm alta dependências 

como servidores de impressão, servidores de arquivos ou roteadores. A partir da relação 

mostrada acima entre o número de nós com falha e a aplicação de propriedades de segurança, 

funções de perda específicas ℓ(x) podem ser derivadas. (BOHME; KATARIA, 2006).  

3.4.1.6 DECISÃO DA EMPRESA DE BUSCAR SEGURO   

Segundo o estudo de Bohme e Kataria (2006), podemos asumir uma função de perda 

linear ℓ (x) ∼ x, ou seja, a perda em dólar enfrentada por uma empresa é linear em número de 

seus computadores afetados, e uma função de utilidade CRRA3. Uma situação equivalente à 
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aversão ao risco também é obtida quando as perdas são função do tempo de inatividade. Uma 

função de utilidade avessa ao risco é aquela em que uma empresa prefere baixa variância de 

renda, mesmo quando a renda esperada é menor do que em um cenário alternativo de alta 

variância. Em seguida, a decisão de uma empresa a buscar seguro para um determinado prêmio 

pode ser ilustrado em um modelo estilizado de dois estados. Considere uma empresa com 

riqueza inicial I0= 100, que ele vai manter em bom estado. No estado ruim, no entanto, a 

empresa perde q =  de seu montante inicial. Permita que o estado ruim e o estado bom ocorram 

com probabilidade π e 1−π, respectivamente. O pagamento da firma em caso de “sem seguro” 

produz um utilitário U1 (ponderado pelo risco), que fixa o conjunto de combinações de 

pagamento igual a utilidade em uma curva de indiferença. Isso significa que todos os pontos do 

conjunto são igualmente preferíveis para a empresa. Se fosse oferecida à empresa uma apólice 

de seguro ao custo marginal de E(L) =  I0 · q · π, poderia realizar um nível de utilidade superior 

(U2 > U1) na linha de certeza. O caso do limite em que o pagamento estrutura com seguro 

produz a mesma utilidade, pois nenhum seguro é marcado como o ponto de “seguro marginal”. 

Ele define o limite superior do prêmio e uma comparação com esse prêmio máximo permite 

decidir se as empresas procuram seguro ou não. (BOHME; KATARIA, 2006).  
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4. MEDODOLOGIA  

O presente trabalho busca fazer uma análise exploratória do cenário securitário para o 

risco cibernético, através de um levantamento de dados e referência bibliográfica nacional e 

estrangeira, entrando no tema de segurança da informação e sua necessidade de avaliação do 

risco cibernético. Passando pela LGPD e como o documento impacta na gestão dos dados de 

cada instituição. Vendo também os contratos de seguro, avaliando suas características, 

cobertura e analisando quando vale a pena comprar o seguro. Por fim, verificar algumas técnicas 

de modelagem para correlação de eventos de risco cibernético e tomadas de decisões para 

avaliação de risco cibernético. Além disso, o trabalho não pretende explanar nenhum tipo de 

modelo, se concentrando em apenas explorar os assuntos de forma analítica.  
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5. CONCLUSÃO  

O risco cyber foi destacado por vários ataques de hackers em sites grandes de todo o 

mundo, uma série de vírus de computador e roubos eletrônicos que causaram perdas financeiros 

consideráveis. As empresas, portanto, têm investido pesadamente em inúmeros medidas de 

segurança da informação.  No entanto, não é quantidade de segurança a não violação de um 

sistema. Assim, vimos que o seguro cyber está ganhando espaço entre as empresas por se tratar 

de um produto securitário extremamente atual.  

Dessa forma, verificamos que a segurança da informação é muito necessária quando se 

trata da proteção dos dados, porém, com uma boa metodologia de avaliação de risco, percebese 

que em alguns casos, há a necessidade de se adquirir um seguro contra eventos de risco 

cibernético. Além disso, existem técnicas quantitativas e qualitativas tanto no campo da 

tecnologia da informação quanto no campo da análise de risco para avaliar se há necessidade 

de compra de seguro cyber.  
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6. CRONOGRAMA  

  

Sem./Etapa   01   02   03   04   05   06   07   08  

Escolha do  tema  X                

Elaboração   dos objetivos  

da pesquisa  

  X              

Levantar   Bibliografia  

  X   X   X          

Elaboração   do projeto 

de  pesquisa  

    X   X   X   X   X    

Entrega e  apresentação  dos   

resultados  

              X  
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