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O FUTURO  
DA SEGURANÇA 
ENDPOINT



A S21sec é a maior empresa de serviços de cibersegurança da Península Ibérica, com uma vasta experiência  
no setor que lhe permite oferecer uma cobertura completa de riscos de cibersegurança nos processos de 
negócio das organizações. Uma equipa de 400 especialistas reflete as capacidades da S21sec em oferecer  
um nível excecional na investigação, deteção e prevenção de ameaças; peças-chave para ser capaz de reagir 
mais rapidamente e ser capaz de identificar, diagnosticar e resolver eventuais incidentes de cibersegurança  
no menor tempo possível e com a máxima agilidade.

Mais informações em www.s21sec.com

Há mais de 50 anos a missão da IDC é apoiar os profissionais de TI, decisores empresariais e investidores  
a tomarem decisões sobre Tecnologia e Transformação Digital. A IDC é a empresa líder mundial na área de 
“market intelligence”, serviços de consultoria e organização de eventos para os mercados das Tecnologias 
de Informação, Telecomunicações e Electrónica de Consumo.  

Mais de 1.100 analistas da IDC fornecem conhecimento profundo sobre oportunidades, tendências tecnológicas 
e evolução dos mercados a nível global, regional e local em mais de 110 países.

Mais informações em www.idc.com

03. Expetativas para  
as Soluções Epp9

Sumário 
Executivo3

04. Avaliação dos  
Recursos EDR11

Key Takeaways 
IDC4

05. Principais Requisitos na Escolha 
de Fornecedores de Serviços EPP 
e EDR De Última Geração

14

01. O Futuro da 
Confiança Digital5
02. Segurança 
Endpoint 20206

Conteúdo



O Futuro da Segurança Endpoint | 3

Num contexto de transformação digital acelerado, as Organizações em todo o mundo procuram explorar novas 
oportunidades, mas enfrentam desafios cada vez maiores para conseguirem responder às ameaças digitais, que 
têm aumentado em número e sofisticação. Os temas da Segurança ou Conformidade passam agora a ter de ser 
enquadrados em novas abordagens de Risco. A Privacidade, a Ética e a Responsabilidade Social começaram a 
ter um papel estratégico na criação de valor nas Organizações, colocando a confiança digital como um dos pilares 
fundamentais das empresas do futuro.

Até 2025, com o aumento da importância da confiança digital para os 
negócios, 25% dos gastos com serviços de segurança serão dedicados ao 
desenvolvimento, implementação e manutenção de framework de confiança.

Um dos principais desafios da confiança digital está diretamente relacionado com a capacidade das Organizações 
acompanharem a sua transformação digital com uma adequada transformação das suas práticas de segurança.  
A transformação digital trouxe novas ameaças digitais, mas também contribuiu para uma segurança cada vez mais 
digital, ou seja, se por um lado as Organizações passaram a ter de proteger as suas plataformas de Cloud ou Big 
Data e Analytics, também passaram a utilizar cada vez mais a tirar partido  de serviços de segurança na Cloud  
e de Intelligence de segurança.

Em particular na área de segurança de endpoint, os últimos anos também foram de grande transformação, com  
a sofisticação das ameaças a colocarem uma pressão cada vez maior na capacidade de resposta das Organiza-
ções (Tabela 1).

Tabela 1 - Transformações na segurança de endpoint

» Técnicas de proteção de endpoint baseadas em assinaturas e utilizadas na segunda plataforma digital   
    ficaram desatualizadas face à importância da identificação do “paciente zero”; 

» Abordagens de assinatura reativa deixaram de conseguir dar resposta à explosão de variantes  

   de malware;

» Abordagens de EPP (Endpoint Protection Platform) deixaram de estar centradas em assinaturas  
   para passarem a ter de estar centradas em comportamentos; e 

» Soluções de EDR (Endpoint Detection and Response) começaram a apoiar os profissionais de segurança     
   com um novo portefólio de ferramentas de investigação que vai além das soluções baseadas em análise  
   de logs ou alertas dos SIEM. 

Sumário  
Executivo
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Este documento pretende dar aos decisores na área da Segurança informação e ferramentas certas para enten-
derem o valor da confiança digital nas Organizações, o estado da arte da segurança de endpoint em 2020, as 
principais razões pelas quais soluções EPP fracas podem destruir o valor de uma ferramenta de EDR e as princi-
pais motivações das Organizações na escolha de uma solução de EDR.

» Não utilize soluções EPP fracas pois podem comprometer os resultados esperados para uma solução 
integrada de proteção de endpoint. Uma solução de EDR, bem como o tempo precioso dos analistas 
de segurança, não devem ser utilizados para suprir deficiências da solução de EPP.

» Antes de decidir sobre a melhor abordagem para uma solução de EDR, a IDC recomenda que  
as Organizações avaliem as suas soluções de EPP. As expetativas para uma solução EPP é que 
funcione como uma ferramenta independente de proteção de endpoints.

» As principais expetativas para uma solução de EDR deverão estar direcionadas para duas 
funcionalidades: visibilidade melhorada pelo contexto e eficiência das pessoas.

» Saber escolher o parceiro de serviços de segurança em geral, mas também de EPP/EDR em particular, 
é fundamental. Por isso, a IDC aconselha as Organizações a que tenha em consideração os seguintes 
critérios no momento da escolha:

» Abrangência do portfólio de serviços de segurança;

» Capacidades de consultoria digital;

» Serviços de deteção e resposta;

» “Threat intelligence”, ”Threat hunting” e outras capacidades avançadas;

» Plataformas que forneçam visibilidade em endpoints, rede e Cloud;

» Integração de processos de orquestração e automação;

» Investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D);

» Experiência e suporte em segurança;

» Estratégia de oferta de serviços de segurança na Cloud.

KEY TAKEAWAYS IDC
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01. O Futuro da Confiança Digital
Numa Organização, o líder é responsável por tomar decisões; a ele cabe determinar quais as melhores  
escolhas para reduzir o risco e apontar aquelas que oferecem o melhor retorno possível sobre o inves-
timento de capital, recursos ou trabalho. Para que se possam sentir confiantes na tomada de decisão, os lí-
deres procuram elementos de confiança nas relações com empresas, com indivíduos, fornecedores e parcei-
ros. A confiança vem assegurar a tomada de decisões envolvendo duas ou mais entidades, sendo que a troca  
de benefícios mútuos reflete sempre um nível de confiança em termos de risco quantificável, mas também  
de reputação subjetiva, relacionada por exemplo com questões de Ética ou Responsabilidade Social.

De acordo com o CEO Survey 2019 da IDC, os programas de confiança  
digital são o principal ponto na agenda dos decisores para os próximos  
cinco anos.

A confiança veio aumentar o nível da discussão sobre segurança, passando a incluir atributos como o risco, a 
conformidade, a privacidade e mesmo a ética e responsabilidade social das Organizações. Estes novos elemen-
tos transformam a discussão sobre o que uma Organização “tem” de fazer para evitar resultados negativos para  
o que “pode” ou “deve” fazer. 

As abordagens tradicionais de segurança, risco, conformidade e privacidade enfrentam hoje novos desafios de 
âmbito e escala. Tal leva a que cada vez mais Organizações procurem novas abordagens internas para melhorar 
os seus processos, pessoas e tecnologias, mas sobretudo novas formas de continuar a explorar oportunidades e 
a responder às ameaças trazidas por um contexto externo de transformação digital. 

É neste contexto que a proteção, deteção e resposta nos endpoints tem um papel fundamental, na medida  
em que não se trata apenas de uma temática tecnológica, mas também inclui a definição de estratégias  
de conetividade tidas como fundamentais para a inovação e a evolução das Organizações.

02. Segurança Endpoint 2020
O Stuxnet abriu a “caixa de Pandora” dos ataques direcionados, dando início a uma nova era de phishing,  
zero-day, fileless malware e ransomware. Os kits de exploração de vulnerabilidades passaram a ser as ferramentas  
da moda, automatizando massivamente a exploração destas vulnerabilidades nas máquinas das vítimas.

Nos últimos anos assistimos a um aumento de amostras e famílias de malware, levando a que as técnicas  
de proteção de endpoint, baseadas em assinatura (da era do PC), se tornassem obsoletas. 

Ao nível do endpoint, as respostas chegaram em duas grandes categorias: 
• Melhoria nas soluções de proteção, ou EPP (Endpoint Protection Platform); 
• Melhoria nas ferramentas de investigação para deteção e resposta, quando a proteção não é eficaz, 

designadas por EDR (Endpoint Detection and Response).
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As soluções EPP deixaram de estar centradas nas assinaturas e passaram a centrar-se nos comportamentos,  
conduzindo à implementação de novos tipos de análise, incluindo: 

• Utilização de regras heurísticas que evitam possíveis ações mal-intencionadas;
• Bloqueio de explorações, como a manipulação do PowerShell; e 
• Análises comportamentais que avaliam o perigo de um ficheiro com base nas atividades realizadas.  

Note-se que o risco pode não estar, necessariamente, relacionado com um único ficheiro; na verdade, um ataque 
pode ser  implementado através do encadeamento de atividades que utilizam software legítimo (exemplo: power-
shell), levando a que a seja necessária uma correlação das atividades que ocorreram no sistema.

Por outro lado, as soluções de EDR capacitaram os profissionais de segurança, dando-lhes um novo arsenal  
de ferramentas de investigação, que vai além da análise histórica baseada em logs ou dos alertas dos SIEM.  
As soluções de EDR integram novas formas de telemetria de endpoint que permitem aos profissionais de segu-
rança identificar ataques nas suas primeiras fases, o que anteriormente era mais difícil. Posteriormente, o “R” da 
resposta permite que estes profissionais de segurança realizem ações de contenção num curto espaço de tempo, 
como colocar um ficheiro em quarentena, suspender um processo, bloquear uma ligação ou isolar um endpoint. 
A principal inovação trazida pelas soluções de EDR foi a capacidade de complementar as equipas de defesa com 
ferramentas para dar resposta num curto espaço de tempo a ataques não prevenidos pelos controlos de seguran-
ça, não só na vertente de diminuição da exposição e risco de sucesso mas também na vertente de identificação 
dos pontos críticos a endereçar em termos de defesa, nas vertentes pessoas, processos e tecnologia.

Podemos dizer que as soluções de EDR representaram, sobretudo, um avanço significativo face às ferramentas 
anteriormente utilizadas pelos profissionais de segurança. No entanto, apresentam ainda dois desafios principais 
que importa analisar:

• As soluções de EDR necessitam de profissionais para operar as ferramentas. Os profissionais  
de segurança são escassos e o seu tempo é muito valioso. Neste contexto, as expectativas em relação 
às soluções de EDR e à sua utilização aumentaram exponencialmente. As ferramentas de EDR devem 
ser fáceis de usar, mas também correlacionar alertas de forma rápida para suportar a decisão e fornecer 
ferramentas de pesquisa orientada para permitir que os profissionais de segurança tenham um desem-
penho superior ao que teriam tradicionalmente. Em resumo, as ferramentas de EDR devem evoluir para 
tornar os profissionais de segurança mais eficientes e mais eficazes. 

• As soluções de EDR têm como ponto fraco o tempo de resposta.  
Os ataques de malware podem ser medidos em tempos bastante curtos. Depender de EDR para  
detetar malware é uma incumbência ingrata, na medida em que uma ferramenta manual não pode 
responder com a rapidez necessária para interromper um ataque que pode acontecer em minutos ou 
segundos.. Estes cenários de risco implicam que o EPP tenha de continuar a lidar com use cases que 
estavam a ser transferidos para EDR. 
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Neste contexto, para que as soluções de EDR agreguem real valor ao EPP, devem ser garantidos dois objetivos 
fundamentais:

• Encontrar malware que não possa ser detetado usando telemetria apenas no endpoint;
• Fornecer informações de investigação que permitam entender a forma como o malware passou pelas 

outras camadas de segurança, antes de ser parado pelo EPP.

O elemento comum em ambos os casos é a necessidade dos dados que alimentam o EDR terem de ser reco-
lhidos a partir de mais do que um endpoint. A telemetria deverá chegar da rede, mas também de mensagens,  
da web e de outros recursos de segurança. 

Outro desafio crescente está relacionado com a necessidade de conhecimento de contexto para a classificação 
de eventos. Veja-se o seguinte cenário:
 

Um script de PowerShell não é necessariamente malicioso. No entanto, se este mesmo script tiver  
sido iniciado a partir de uma macro incorporada num ficheiro de Word, encontrado num email entregue 
recentemente, então a probabilidade de o script ser malicioso é bastante alta. A resposta a um cenário 
destes não pode passar apenas por isolar o endpoint. Os analistas de segurança precisam de analisar todas 
as contas de e-mail à procura de ficheiros semelhantes, bloquear as comunicações com endereços IP de 
comando e controlo (C&C), atualizar regras de firewall, e forçar uma redefinição de password. Em ambientes 
sensíveis, conseguir avaliar os outros indivíduos que receberam o mesmo e-mail pode também fornecer 
conhecimento muito importante, que venha a ajudar na investigação.

 
Assim, a capacidade de avaliar uma solução EDR está diretamente associada à análise de uma solução EPP.  
As expectativas para EPP aumentaram dramaticamente, não sendo uma boa estratégia esperar que a utilização 
de uma solução EDR compense possíveis falhas do EPP. Em resumo, o valor de uma solução EDR está diretamen-
te relacionado com a capacidade de prolongar a visão além dos limites iniciais do endpoint. 

O futuro da segurança  
endpoint, em particular  
das soluções EDR, passa 
por garantir uma visibilidade 
e resposta multiplataforma, 
impedindo ameaças que  
não possam sejam detetadas 
apenas com a atividade  
e telemetria do endpoint.
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03.Expetativas para as Soluções EPP
Antes de avaliar uma solução de EDR, a IDC recomenda que se comece por olhar para as soluções de EPP 
existentes. Simplificando, uma funcionalidade não deve ser validada e incluída numa solução de EDR só porque 
a solução EPP atual é inadequada. A IDC considera importante que as organizações comecem por avaliar as so-
luções de proteção de endpoint existentes, devendo para tal ter em consideração as seguintes funcionalidades 
principais numa solução de EPP:

• Bloqueio de malware/vírus conhecidos e das suas variantes conhecidas - o bloqueio pode ser baseado 
em assinaturas, hashes ou outros mecanismos de verificação determinísticos;

• Bloqueio de malware desconhecido através de técnicas de verificação dinâmica e estática de ficheiros 
com base em heurísticas;

• Bloqueio de malware desconhecido com base na análise e/ou emulação de ficheiros estáticos;
• Bloqueio de malware desconhecido com base em múltiplos comportamentos e técnicas;
• Não dependência de assinaturas, como o único método para deteção de malware;
• Utilização de machine learning para melhorar a precisão (ou seja, menos falsos positivos) das técnicas  

de verificação heurística;
• Utilização de cyber threat intelligence para suportar a solução e evitar explorações que visam vulnerabili-

dades específicas, normalmente através da utilização de software de prevenção de intrusão de host (HIPS) 
ou técnicas de patching virtual;

• Bloqueio de padrões de utilização maliciosos de aplicações autorizadas (por exemplo, PowerShell), brow-
sers e memória do sistema;

• Autoproteção de ficheiros e processos para evitar adulteração de malware;
• Consola de gestão eficaz (ainda que uma má consola de gestão não deva ser razão para a adotar EDR). 

A expectativa para uma solução EPP é que esta funcione como proteção de endpoint independente, ou seja, o EPP 
protege e o EDR possibilita um reforço da capacidade de investigação quando a proteção não é suficiente. No entanto, 
o aumento ou melhoria dos recursos/funcionalidades de uma solução de EPP pode influenciar ou ampliar o sucesso de 
uma solução EDR. A missão de uma solução EPP é proteger das ameaças. Para complementar, a solução de EDR tem 
como missão a deteção e resposta a ameaças que não consigam ser eliminadas pelo EPP. 

Por fim, a IDC tem vindo a assistir à inclusão, por parte dos fornecedores de EPP, de funcionalidades que melhoram 
a proteção dos utilizadores através de melhorias na autenticação; falamos, por exemplo, da utilização de recursos 
de análise biométrica que analisam padrões de comportamento, na interação com aplicações ou movimentos 
de teclado ou rato incongruentes. Este tipo de funcionalidades não são mandatórias, mas ajudam ao sucesso do 
EDR. As funcionalidades opcionais, que devem constar numa solução de proteção de i, e que permitem aumentar 
o sucesso de EDR (e EPP) incluem:

• Aproveitamento de sandboxes para aprofundamento de investigação e análise de segunda opinião;
• Agente “leve” para minimizar o impacto no endpoint;
• Agente único para EPP e EDR;
• Hardening dos recursos, como controlos aplicacionais e listas de permissões de aplicações mais rígidas, 

controlos de dispositivos (por exemplo, de portas USB), verificações de configuração (por exemplo, para 
permissões de Administração excessivas e configurações de host da firewall), isolamento de aplicações  
browser, assim como outros recursos que reduzam a superfície de ataque e contenham o perímetro de impacto;

• Melhorias de autenticação, como monitorização de atividade (biometria comportamental);
• Atualizações e upgrades de agente transparentes para o utilizador e que consumam pouca largura de banda;
• Patching virtual de vulnerabilidades.
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Manual Hunting

- Hunt searches for the threat hunting team
- Retroactive case studies
- Passive rules for detection
- Threat Hunting Investigations

Hunting Rules

- Suspicious behavior of legitimate applications or APT
tools (Colbat Strike, Mimikatz, ...)
- Detections of ATP groups before they make lateral move-
ments or deploy ransomware
- Threat Hunting Investigations

S21sec
XEN

(Sandbox)

Automatic Analysis

IoC’s of emerging threats from campaigns in client
(eg Spam in several clients).

Threat
Intelligence
Research

Behaviour Rules

- Malware family behavior
-Detection more advanced than with IOCs
- Generic malware, RATs, Loaders and Ransomware
- CTIU investigations

Malware Analysis (Manual)Malware Analysis (Manual)

Malware Analysis (S21sec Sandbox (XEN))

Investigation

24x7 Monitoring IoCs

As principais fases e tarefas do serviço são brevemente detalhadas de acordo com a figura seguinte.

preparação operação

deteção

reporting investigação

erradicação contenção

1. Preparação (recolha de informação): 

Arquitetura de redes e sistemas; EP críticos; 
Equipamentos de Segurança existentes; Modelo  
de governo.  

2. Operações:

Deteção, Investigação e Contenção

» A equipa de monitorização da S21sec opera  
o sistema de EDR existente na infrastrutura  
do cliente e verifica todos os incidentes  
que sejam identificados pela tecnologia;

» Os incidentes detetados que careçam  
de investigação adicional são encaminhados 
através da operação de serviço para a análise  
da Advanced Cybersecurity Team (ACS);

» Dependendo dos serviços definidos  
com o cliente final, poderão ser efetuados 
os processos de contenção da ameaça no(s) 
endpoint(s) afetado(s);

» A Advanced Cybersecurity Team (ACS) alimenta  
a consola EDR com novos Indicadores mediante  
a análise dos artefactos extraídos dos endpoint(s);

Erradicação de Ameaças e Recuperação

» Após a fase de contenção dos EPs afetado(s), 
deverão ser efetuadas as atividades de 
erradicação e recuperação  
por parte do cliente final, com o apoio  
da S21sec;

Reporting

» O modelo de serviço complementa  
a informação disponibilizada pela S21sec através 
dos canais de comunicação estabelecidos para 
a comunicação de incidentes de segurança no 
âmbito deste serviço.

Enquadramento S21sec
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04. Avaliação dos Recursos EDR
Quando uma solução EPP está a cumprir o seu propósito de proteger o endpoint, podemos então avaliar  
a necessidade de uma solução EDR para responder às necessidades de deteção e contenção. Ao pensarmos nas 
expectativas para uma solução EDR, os dois atributos principais são:

• Visibilidade melhorada pelo contexto. O EDR deve ser capaz de detetar atividades maliciosas que o EPP 
não deteta nem bloqueia; assim o EDR deve, sobretudo, aproveitar os dados que estão fora do endpoint.  
Atualmente a visibilidade do contexto de e-mail é muito importante para as Organizações, mas outros con-
textos têm vindo também a ganhar importância. Entre estes, contam-se questões como:

• E se um executável enviar um beacon para um IP num intervalo de IPs questionável antes  
de começar a encriptar um ficheiro? 

• O que aconteceu antes do ficheiro chegar ao endpoint para ser executado? 
• O que aconteceu depois? 

Noutros tempos, quando a complexidade era menor, a IDC defendia que a visibilidade era binária – ou se 
“vê” ou “não se vê”. Atualmente, o contexto é cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, levando 
a que “o ver” tenha de ser medido em graus de visibilidade.

• Eficiência de pessoas. As pessoas são o bem mais precioso…. e são também cada vez mais escassas! Há 
falta uma falta de recursos de cibersegurança no mercado, e  a situação não melhorou com a pandemia 
COVID-19. Estudos recentes da IDC concluíram que mais de 40% das Organizações pretendem contratar 
profissionais com competências em cibersegurança, sendo mesmo a competência mais procurada à frente 
de Operações de TI e Inovação Digital1. A escassez de recursos especializados em cibersegurança e cibe-
rinteligência tem impactos reais, pelo que, exceto em casos extremamente raros, as equipas de segurança 
não respondem a todos os alertas, mas ao máximo de alertas para os quais conseguem alocar tempo. 
Regras informais ou formais orientam a investigação e o trabalho. A abordagem de análise e resposta é 
quase sempre priorizada; no entanto, a priorização, por definição, significa que para alguns alertas existe 
uma resposta imediata enquanto para outros não há, simplesmente, resposta.  
Assim, a eficiência e a facilidade de uso do EDR têm implicações diretas no seu valor. As análises que 
correlacionam automaticamente vários alertas e aumentam a relação de signal-to-noise reduzem e agili-
zam o trabalho do analista. As ferramentas de pesquisa orientada e inteligência automatizada aumentam a 
eficácia das equipas de defesa. Pessoas e tempo tornam-se a nova métrica de ROI para ferramentas EDR.

1  Fonte: COVID-19 IMPACT ON IT SPENDING Survey, IDC, N=880

Customer

SOC
+ ACS
Team

EDR

Endpoints agents

Malware analysis
Events

24x7

People

Technology

Procedures

Alerts

Modelo de Serviço S21sec

Os alertas de segurança são encaminhados 
para o ciclo de vida dos incidentes e 
correlacionados com feeds de inteligência, 
potenciando a identificação de riscos de 
segurança, são analisados e encaminhados 
de acordo com os processos definidos com 
o cliente final; 

O serviço de monitorização 24x7 inclui 
funcionalidades avançadas de análise  
de alertas de segurança com base  
em experiências anteriores e na análise  
das configurações e políticas dos diferentes 
dispositivos de segurança.
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Tendo em consideração estas duas dimensões de análise das soluções EDR, os atributos que devem ser con-
siderados na avaliação da eficácia ao nível da mudança para uma solução EDR podem variar. A avaliação da 
eficácia de uma solução EDR deve, por isso, incluir:

• Registo contínuo de eventos, como criação/atualização/exclusão de ficheiros, execução de processos, 
alterações de registo e argumentos de Command-Line Interface (CLI);

• Recursos de armazenamento de dados, quer seja nos endpoints, num servidor local ou na Cloud (a 
Cloud é uma solução cada vez mais utilizada por permitir uma correlação mais poderosa em mais do 
que um ambiente de cliente);

• Um conjunto alargado de recursos de remediação, incluindo isolamento da rede, quarentena de ficheiros, 
remoção de ficheiros, reimaging, eliminação de processos, bloqueio de comportamentos e rollback (ou 
seja, recuperação de ficheiros). 

• Vistas baseadas na priorização de risco, suportadas na confiança e severidade de um inciden-
te (a priorização de risco pode ir além das avaliações entre incidentes para avaliações detalhadas  
de incidentes individuais);

• Ferramentas de visualização da cadeia de ataque (i.e., clique zoom-in) para permitir uma me-
lhor orientação do analista - incluindo movimentações de um ambiente para outro (por exemplo,  
de endpoint para visão de rede);

• Pesquisa automática de ficheiros suspeitos ou memória e dumps de discos;
• Análise integrada e automatizada de processos/ficheiros suspeitos numa sandbox. Esta é uma ferra-

menta de investigação útil, mas não necessariamente obrigatória, uma vez que a solução EDR já está 
a assistir ao comportamento do ficheiro num ambiente real (uma sandbox virtualizada será menos real 
do que o endpoint real);

• Integração e/ou capacidade de integrar inteligência de ameaças de terceiros.

Com estes pontos endereçados, os recursos de eficiência devem incluir (note-se que, mais uma vez, o principal 
objetivo é maximizar o ROI das pessoas):

• Interface de relacionamento gráfico para visualizar a interligação entre diferentes IOCs numa linha  
do tempo histórica de uma cadeia de eventos (causalidade);

• Facilidade de análise de alertas através do agrupamento em incidentes;
• Redução do número de alertas para revisão, transformando alertas classificados como “desconhecidos” 

em alertas “conhecidos”;
• Capacidade de executar queries simples ou complexas sobre atividades em toda a infraestrutura;
• Deteção através da utilização de aprendizagem de máquina e analytics, validação comportamental  

de aplicações e validação de IOCs;
• Recursos de análise/relatório de comportamento de utilizadores potencialmente maliciosos;
• Fluxos de trabalho de correção automatizados;
• Recursos de gestão remota escaláveis;
• Ferramentas de investigação que disponibilizem um fluxo de gestão de alertas, com integração nativa 

com sistemas de pedidos, para permitir que incidentes sejam atribuídos, transferidos, documentados  
e resolvidos.
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Solução S21sec

Desta forma complementamos as tecnologias 
existentes nos clientes com a maturidade 
da Advanced Cybersecurity Team (ACS) 
da S21sec, potenciando o investimento 
realizado na solução de EDR com o aumento 
de visibilidade nas ameaças de segurança 
associados ao EP. De uma forma resumida,  
o serviço EDRaaS da S21sec disponibiliza  
as seguintes vantagens:

EDRaaS

S21Sec IoCs

EDR

EPP

AntiVirus

S.O.

EDR

Windows Defender ATP

Visibilidade e
Capacidade
de Resposta

Aumenta a deteção de ameaças persistentes avançadas (APT) nos endpoints, 
além de melhorar a resposta em caso de incidente de segurança, através do 
isolamento imediato do endpoints afetados e avaliação de malware através 
de sandbox (automático e manual).

Capacidade
Forense

Recursos altamente especializados na análise forense no decurso de incidentes 
de segurança, para identificar impacto e definir medidas de contenção e 
remediação prevenindo novos incidentes do mesmo tipo.

Últimas
Tendências

Disponibiliza o conhecimento da Advanced Cybersecurity Team (ACS) da S21Sec 
tanto sobre o contexto como um conjunto de indicadores de novas ameaças e 
atores nas suas investigações, alinhado com estrutura Mitre ATT&CK, 
referência na tipificação de TTPs do adversário.

Suporte
SOC/CERT

O serviço é disponibilizado por equipas do multi-SOC global da S21Sec, utilizando 
o conhecimento de boas práticas e analistas especialistas para ajudá-lo em todas 
as etapas do serviço.
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05. Principais Requisitos na Escolha  
de Fornecedores de Serviços EPP  
e EDR de Última Geração
De acordo com o survey “IDC’s 2019 Managed Security Services”, os quatro principais atributos que as Organizações 
procuram num fornecedor de serviços de segurança são: 

• Credenciais de segurança e/ou serviço de segurança de renome; 
• Recursos avançados de análise e/ou capacitação cognitiva; 
• Recursos de consultoria digital; e 
• Foco no cliente.

 

Figura 1 - Q. What requirements should a future-thinking MSSP should have? (n=402) 

 
Saber escolher o parceiro de serviços de segurança em geral, mas também de EPP/EDR em particular, é fundamental. 
Por isso, a IDC aconselha as Organizações a terem em consideração os seguintes aspetos no momento da escolha:

Abrangência do portfólio de serviços de segurança – Existem fornecedores que oferecem serviços de baixo 
custo para determinado tipo de serviços de segurança customizados. É importante que uma Organização avalie 
todas as ofertas para identificar aquelas que melhor se enquadram no seu ambiente de TI, mas também os par-
ceiros que as poderão apoiar e ajudar a evoluir na “curva da segurança” (Figura 2).

Strong security credentials and/or
reduted security services capabilities

Strong security credentials and/or
reduted security services capabilities

Strong security credentials and/or
reduted security services capabilities

Strong security credentials and/or
reduted security services capabilities

Strong security credentials and/or
reduted security services capabilities

Strong security credentials and/or
reduted security services capabilities

Strong security credentials and/or
reduted security services capabilities

Strong analytics and/or cognitive
enablement capabilities

Strong digital consulting capabilities

Customer centricity
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Figura 2 - Evolução dos serviços de segurança

A S21sec dispõe de uma oferta de um serviço de diagnóstico integrado de segurança, que ajuda os 
clientes na identificação do ponto de partida sobre temas relacionados com a segurança e que coordena 
uma aproximação conjunta nas vertentes de pessoas, processos e tecnologia. Trata-se de um olhar sobre 
processos e procedimentos, regulamentos e normas, ações de assessment à exposição do cliente (interna  
e externa) e de validação de arquiteturas e configurações de soluções em produção na infraestrutura  
do cliente; Aqui sugiro uma abordagem 360º da segurança de informação.

Capacidades de consultoria digital - Ao planearem a resposta a desafios de segurança, as Organizações não terão 
necessariamente de implementar as tecnologias “mais recentes” ou “mais na moda”. Um programa de seguran-
ça sólido necessita de uma abordagem abrangente, que inclua a avaliação de pessoas, processos e tecnologias.  
As Organizações devem escolher um fornecedor que possa ser um verdadeiro parceiro, que as ajude a avaliar 
onde estão atualmente, e a perceber quais as lacunas existentes no programa de segurança que têm; um parceiro 
que as ajude na definição de uma visão clara de como poderão, em conjunto, continuar a desenvolver a jornada de 
segurança.

A S21sec dispõe de uma oferta de um serviço integrado de segurança, que ajudam aos clientes sobre 
temas relacionados com a segurança e que coordena uma aproximação conjunta nas vertentes de pessoas, 
processos e tecnologia. Trata-se de um olhar sobre processos e procedimentos, regulamentos e normas, 
 ações de assessment á exposição do cliente (interna e externa) e de validação de arquiteturas  
e configurações de soluções em Produção na infraestrutura do cliente; 

Serviços de deteção e resposta - De acordo com o survey “IDC’s 2020 MSSP and MDR”, os entrevistados observaram 
que um dos cinco principais drivers para uma parceria com um fornecedor de serviços de segurança é a capacidade de 
aceder a ferramentas e tecnologias emergentes de segurança. Avaliar a capacidade de o fornecedor oferecer vários 
níveis de suporte para uma análise e investigação mais profunda, bem como de orientação sobre contenção, remedia-
ção e mitigação futura, devem ser áreas cruciais durante o processo de seleção.

Contextual insight, advanced UBA, automate 
response, predict, forensics, incident response, 
Threat Hunting, third-party risk, zero trust, 
platform consolidation.

Co-managed/Outsourced SIEM, Next-Gen 
Firewall/UTM, EDR Threat Intelligence, Advanced 
detection and analytics techniques, ML/AI 
Advanced IT Ticketing, Complementary Services

Antivirus, Firewall, IDC, Email 
security, Log Management

Simple CPE-based Hosted.SecaaS

Managed
Detection 
and Response

Detection
24x7 Continuous
Monitoring
and Alerting

Protect/
Compliance/
Device Management

Advanced
and Skilled

MSS 3.0 (MDR, 
MSSPs, Specialized 
Security Providers)
Tier 2 and 3 analysts

MSS 2.0 (MSSPs, 
Security services 
providers)
Tier 2 and 3 analysts
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A s21sec oferece serviços de monitorização e gestão de dispositivos para detetar e responder rapidamente  
a ciber ameaças. Deste modo, pode minimizar o impacto de uma ameaça quando ocorre. O serviço é 
prestado a partir de um multi-SOC global com mais de 10 anos de experiência e com presença em Portugal, 
Espanha e México e é apoiado nas melhores soluções tecnológicas. A equipa é formada por Operadores e 
analistas dedicados a tarefas de monitorização e administração para lhe proporcionar suporte especializado. 
Mais informação: https://www.s21sec.com/pt/soc-gerido-e-siem-as-a-service/  

 
“Threat intelligence”, ”Threat hunting” e outras capacidades avançadas - Os fornecedores de serviços de segu-
rança estão a alargar a sua oferta para lá das capacidades de segurança normais e a aprofundar novas áreas como 
“Threat intelligence” ou “Threat hunting”, permitindo a implementação de soluções integradas de gestão de amea-
ças suportadas por humanos ou uma cada vez maior utilização de automatização.

A S21sec é especialista em identificar ameaças na fase mais precoce possível de um ataque  
ou comprometimento. A unidade de Threat Intelligence da S21sec fornece um portefólio projetado para 
atender a todos aspetos das necessidades comerciais da threat intelligence. Se um cliente está a iniciar a 
sua jornada de threat intelligence ou tem uma equipa de intelligence dedicada, a S21sec pode providenciar-lhe 
o conhecimento, a tecnologia e a experiência que melhoram a proteção de ativos, a eficácia dos programas 
de segurança e informam o processo e gestão de riscos do negócio. O serviço de Threat Hunting da S21sec 
combina o expertise da unidade de Cyber Theat Intelligence em análise forense e resposta a incidentes de 
segurança com táticas personalizadas para detetar agressivamente ciber ameaças na sua rede.  
Mais informação: https://www.s21sec.com/pt/unidade-de-inteligencia-sobre-ameacas-ciberneticas/ 

 
Plataformas que forneçam visibilidade em endpoints, rede e Cloud - Um parceiro de segurança deve ser capaz 
de demonstrar capacidades de inovação, tanto na sua plataforma central como no uso de tecnologias emergen-
tes. Um dos fatores críticos de sucesso da parceria está relacionado com a capacidade de escolher um fornece-
dor que possa garantir visibilidade completa do ciclo de vida de deteção e resposta.

 
A S21sec oferece um serviço de EDRaaS para os seus endpoints, gerida a partir de um ponto central. Todas 
as ações executadas nos seus endpoints serão registadas para obter a baseline e identificar os desvios no 
comportamento. Além disso, os analistas terão todas as informações disponíveis para realizar uma triagem 
numa determinada hora e data e entender os vetores que levaram a um incidente. A solução permite realizar 
pesquisas complexas sobre os eventos que ocorrem no endpoint e propagar essas pesquisas a toda a 
infraestrutura. Isto permite que os analistas detetem as ameaças em todos os seus dispositivos. A plataforma 
EDR permite a injeção de indicadores de compromisso exclusivos da S21sec, para encontrar correspondências 
nos dados recolhidos na plataforma e gerar alertas automáticos aos operadores em caso de coincidência.  
O reporting é fornecido através de um portal abrangente, onde pode acompanhar a evolução do serviço  
e o status da segurança de todo o conjunto de endpoints (protegido, infectado, contido, etc.)  
Mais informação: https://www.s21sec.com/pt/edraas-2/ 

https://www.s21sec.com/pt/soc-gerido-e-siem-as-a-service/
https://www.s21sec.com/pt/unidade-de-inteligencia-sobre-ameacas-ciberneticas/
https://www.s21sec.com/pt/edraas-2/
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Integração de processos de orquestração e automação - Os fornecedores de serviços de segurança estão, 
cada vez mais, a disponibilizar ferramentas de orquestração e automação e a integrar essas tecnologias nas 
suas plataformas. O recurso a tecnologias como machine learning ou inteligência artificial permite aumentar a 
eficiência dos serviços de segurança e ajuda os analistas a priorizar, analisar e responder às ameaças com maior 
rapidez. Este tipo de soluções tem também um impacto significativo na entrega de serviços, reduzindo os prazos 
de onboarding e padronizando os processos de implementação de novos serviços.

 

A S21sec oferece um serviço de SOAR – Orquestração, Automação e Remediação de Cibersegurança.  
O novo cenário de ciber ameaças exige que as equipas de resposta a incidentes dediquem tempo  
à investigação de alertas críticos para os negócios e não à resposta a ameaças conhecidas. Assim,  
os recursos SOAR permitem ao SOC da S21Sec responder de forma constante às ameaças. 
Mais informação: https://www.s21sec.com/pt/soar-pt/

 
Investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D) – A utilização de tecnologias emergentes na entrega 
de serviços de segurança é um fator importante na seleção de um parceiro. Os fornecedores de segurança que 
pensam no futuro, não só investem nas suas ofertas atuais como também dedicam um orçamento considerável 
a I&D para garantir que são capazes de manter os seus clientes seguros nos próximos anos. Neste sentido, as 
Organizações devem avaliar quais os investimentos atuais e futuros dos fornecedores nestas áreas.

A S21sec trabalha em diferentes projetos de inovação em segurança, fornecendo as ideias mais disruptivas 
para evoluir o ecossistema de cibersegurança. Atualmente está nos principais programas europeus de 
I&D, incluindo o H2020, atualmente em andamento com o projeto FORTIKA (2018-2020), uma solução de 
cibersegurança para PMEs. O projeto FORTIKA tem como objetivo (1) minimizar a exposição de pequenas 
e médias empresas aos ciber riscos e ameaças e (2) ajudá-los a responder com êxito a incidentes de 
cibersegurança, aliviando-os de todos os esforços desnecessários e dispendiosos para identificar, adquirir  
e utilizar as soluções apropriadas de cibersegurança.  
Mais informação: https://www.s21sec.com/pt/id/ 

 
Experiência e suporte em segurança – O programa de relação com o cliente é um elemento chave no suces-
so da parceria. Um bom fornecedor de serviços de segurança sabe que os seus profissionais são vistos como 
membros remotos da equipa de segurança dos seus clientes. Ter um parceiro que entende o ambiente de TI e 
os desafios da Organização simplificará a capacidade de continuar a fazer recomendações e ajustes, bem como 
a fornecer orientação contínua ao longo de jornada de segurança.

A S21sec oferece um serviço de Gestão de Equipamentos de Segurança, realizado por especialistas 
certificados nas tecnologias líderes do mercado que fornecem apoio dedicado em todo o ciclo de vida  
dos seus equipamentos de segurança. O serviço abrange os ambientes IT, OT e Cloud. 

Mais informação: https://www.s21sec.com/pt/gestao-de-equipamentos-de-seguranca/ 

 

https://www.s21sec.com/pt/id/
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Estratégia de oferta de serviços de segurança na Cloud - Uma das áreas que continua a ser desenvolvida pelos 
fornecedores de serviços de segurança é a segurança da (e na) Cloud. As Organizações estão a mudar para a Cloud 
mais rápido do que nunca e, por isso, necessitam de avaliar a forma como o parceiro pode proteger os seus ativos 
em múltiplos ambientes, assim como a forma usada para integrar os serviços de segurança disponibilizados na Cloud.

A S21sec dispõe de um serviço de Cloud apoiado nas melhores tecnologias para lhe fornecer um serviço  
de zero-trust. O estabelecimento de um ambiente de zero trust permite adotar a Cloud com a tranquilidade  
e garantir que possui os mecanismos necessários para manter os seus dados seguros. O serviço é apoiado 
em quatro pilares: 

» Identidade do utilizador: Assegurar que o operador (homem ou máquina) que desencadear uma ação, 
possa realizá-la e é quem diz ser.

» ENDPOINTS: Proteger os serviços e máquinas virtuais dentro da Cloud é outra das importantes tarefas  
a ter em conta para garantir que os nossos dados permanecem seguros.

» ACESSO MÍNIMO: Os operadores devem ter acesso apenas aos recursos necessários para realizar  
o seu trabalho.

» MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA: A deteção dos incidentes de segurança e o cumprimento dos ambientes 
multi-Cloud de um ponto único é uma parte essencial das estuturas de governance. 

Mais informação: https://www.s21sec.com/pt/zero-trust-Cloud-pt/   

https://www.s21sec.com/pt/zero-trust-Cloud-pt/
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