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Notas introdutórias
❖Este documento foi coligido exclusivamente com o intuito de apoiar “conversas” sobre o tema
Maturidade em Cibersegurança, o qual foi alvo de atenção na reunião do GMPS da APDSI, realizada antes
de férias.

❖Sendo óbvio que o assunto é bem conhecido dos membros do GMPS, pareceu-nos oportuno alargar as
anotações seguindo um perspetiva algo macroscópica.
❖Usa-se normalmente a grafia anterior ao Novo AO.
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Sobre Maturidade ...

APOIO

Un bon vin doit être bon tout le temps, à tous les stades de son évolution, de son enfance à sa maturité.
Mais le plaisir ne sera pas tout à fait le même : intense et facile au début, plus subtil et complexe au fil des années. Pour commencer, détaillons les trois âges d’un
vin rouge.
Evidemment, la première question que vous allez vous poser est : à quel âge un vin sort de l’enfance pour devenir adulte et à partir de quand devient-il mature ? La réponse est toute simple : ça dépend ! Les trois paramètres essentiels étant avant tout le
type de vin (on pressent intuitivement qu’un beaujolais n’aura pas le même type d’évolution qu’un pauillac), puis le millésime (un bon millésime évoluera plus lentement qu’un millésime moyen), et enfin les conditions de conservation, une cave variant par
exemple entre 10 et 20° fera évoluer les vins bien plus rapidement qu’une cave qui demeure constamment à 14°. Dans les créneaux de vieillissement dont il sera question ici (voir tableau), nous les déterminerons sur la base de plutôt bons millésimes
conservés dans de bonnes conditions classiques (par exemple une cave variant entre 12 et 18°).
Alors, comment se comportent les vins rouges au fils des ans, comment évoluent leurs robes, comment se perçoivent leurs arômes quand les années passent et comment sont-ils ressentis en bouche au fur et à mesure qu’ils prennent de la bouteille ? Les
avis émis ci-dessous ne représentant évidemment qu’une moyenne, les exceptions connues par les uns ou les autres pouvant se démarquer parfois sensiblement de cette tendance générale !

L’enfance
La robe
un vin rouge très jeune aura presque toujours une couleur assez éclatante,
variant bien entendu, selon les cépages, d’un rubis assez clair en général en
Bourgogne à un grenat foncé sur des vins de syrah ou de cabernet sauvignon. On
trouve également souvent sur ces vins des notes bleutées ou même violettes sur
les parois du verre.
Le nez
les arômes primaires, variétaux (liés au cépage) sont évidemment dominants
parfois mêlés à des notes fermentaires. On trouve donc des touches florales et
fruitées intenses, le plus souvent la pivoine, la violette et la rose côté fleurs, la
framboise, le cassis, la fraise et la mûre côté fruits. Sur les vins destinés à une
certaine garde et qui ont été élevés dans des contenants en bois, on pourra
noter également des arômes de graphite (mine de crayon) ou de boisé (souvent
des notes vanillées).
La bouche
on retrouve la plupart du temps un fruit intense, un peu primaire, souvent
délicieux mais pas très complexe, même sur les grands vins de garde. Sur ces
derniers on ressent aussi généralement une certaine masse tannique très dense
dont la sensation « fourrée » ou soyeuse donne une bonne indication sur la
qualité de la vinification. A ce stade du vin, il faut généralement une bonne
expérience pour bien distinguer le bon vin de plaisir immédiat ou rapide, du
grand vin de garde qui n’exprimera sa complexité qu’après au moins dix ans de
garde.

La jeunesse

La maturité

La robe
il y a très peu d’évolution par rapport au stade précédent. Peut-être un côté
légèrement moins éclatant de la couleur, mais cela reste peu perceptible. La
petite nuance pourpre ou violacée par contre n’est plus vraiment visible après
trois ou quatre ans.

La robe
au fil des ans les vins rouges passent de couleurs rouge intenses à des nuances
plus orangées, vermillon, tuilées ou de couleur brique selon les cépages et les
appellations. Il ne faut pas qu’un grand vin de garde dépasse une teinte acajou.
S’il vire au brun, voire au marron, il y a toutes chances que ce vin soit déjà
largement sur le déclin. Les vins de petite garde, qui atteignent leur maturité au
bout d’une petite dizaine d’années n’ont souvent pas le temps de voir leurs
robes aller vers ces teintes tuilées. Mais dans le verre leur rouge aura quand
même nettement perdu de son éclat et de son intensité.

Le nez
pour les vins de petite garde (une dizaine d’années au maximum), le nez perd
ses aspects primaires, voire un peu brouillons, pour devenir plus plein, plus
apaisé. Le fruit reste très présent mais s’installe de façon plus posée. C’est le
moment où le nez de ces vins est généralement le plus séduisant, le plus facile à
apprécier, plein et gourmand. Pour les vins de garde, cette phase est parfois plus
ingrate. Le vin se ferme, n’exprime plus beaucoup de fruit. On perçoit des notes
profondes mais un peu secrètes (notes épicées ou réglissées), on devine plus
qu’on ne perçoit.
La bouche
elle est très en rapport avec le ressenti du nez. Sur les vins de petite garde, la
bouche est assagie, plus ronde, plus pleine, bien en place. Le fruit s’exprime
pleinement, le vin est facile à comprendre et à aimer, il entre dans sa plénitude.
Il possède une forme d’évidence. Pour les vins de garde les sensations fruitées
sont généralement « rentrées » et le vin peut se montrer un peu muet sur un
plan aromatique, par contre il reste les sensations tactiles qui permettent
d’apprécier la qualité du vin en ressentant sa densité, son côté charnu, le soyeux
de ses tannins. C’est également la période ou un passage en carafe est sans
doute le plus nécessaire si on goûte un vin de garde dans cette phase de sa vie,
l’aération (au moins deux heures) accélérant en quelque sorte le vieillissement
du vin en question.

Fonte: WWW | Dégustation : les trois âges des vins rouges | PHILIPPE BARRET
JMGA 20190904

Le nez
c’est au premier nez qu’on va découvrir qu’un vin dans sa maturité propose des
notes beaucoup plus complexes que dans son enfance ou sa jeunesse. Il n’y pas
forcément un classement des plaisirs, un fruité éclatant en donne déjà
beaucoup, mais une différence dans le plaisir. La perception d’arômes qui
s’enchevêtrent et se superposent (cacao, fumé, cuir, humus, truffe) en fonction
des cépages et des terroirs, est un des grands plaisirs du dégustateur. Même des
vins moins connus pour leur capacité de garde que pour leur fruité immédiat
peuvent offrir des notes merveilleuses comme celles de roses fanées qui
caractérisent un morgon ou un moulin-à-vent dans un beau millésime après une
quinzaine d’années de garde.
La bouche
de la même façon, la bouche offre un plaisir différent, généralement plus subtil
qu’une bouteille en pleine jeunesse. On trouvera ici des notes de fruits
légèrement cuits et les mêmes touches délicates que celles perçues au nez. Les
vins à maturité changent également de perception tactile : on a souvent la
sensation de matières plus délicates, moins larges, plus étirées par une belle
tension, plus dépouillées sans être décharnées. Le risque est aussi que les vins
trop intensément boisés au départ (le bois pouvait se fondre dans l’intensité
aromatique du vin jeune) deviennent un peu secs en bouche, quand l’âge les a
dépouillés de leur fougue et que le maquillage devient trop visible sur la chair un
peu fatiguée du vin …
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Notas avulsas
❖A segurança da informação tem um papel de importância crescente no desenvolvimento da estruturas e das funções dos vários sectores económicos e
sociais – público, privado, sociedade civil.
❖Ainda que a segurança da informação corresponda muitas vezes ao interesse declarado de uma organização, ela por vezes falha.

❖A segurança da informação é conseguida pela adoção/implementação de um conjunto de controlos (incluindo políticas), de procedimentos, de
estruturas organizativas e de mecanismos de hardware e de software.
❖Os processos de implantação, de implementação, de monitorização, de revisão e de melhoramento da organização envolvem controlos necessários,
mais ou menos cíclicos, para identificar e acompanhar as mudanças no ambiente de negócio, as ameaças de segurança, as melhores práticas da
indústria e de requisitos regulatórios.
❖Estes processos devem ser combinados com outros processos de gestão e de operação de negócio.
❖Ainda que as organizações tenham implementado políticas de segurança da informação, acontecem incidentes.
❖É importante que cada organização efetue, com frequência adequada, uma avaliação de segurança da “sua” informação.
❖É importante que cada organização adote e implemente na sua esfera organizacional políticas, standards, orientações, medidas – organizadas
funcionalmente.
❖Em princípio com o objetivo de facilitar às organizações a adoção das melhores práticas (sobretudo quanto à sua operação e dirigida para os seus
objetivos de negócio) encontram-se disponíveis diversos modelos... e serviços externos que são “oferecidos” para ajudar na sua implementação e no
seu acompanhamento.
❖Convém recordar que em qualquer dos caso é necessário, para todos os modelos, a gestão da organização assuma preocupações com endomarketing.
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Os modelos de Maturidade...

O que é um modelo de Maturidade?
Com base na suposição de melhoria previsível e padrões de boas práticas, os modelos de maturidade basicamente representam teorias sobre como as capacidades

organizacionais evoluem numa forma de estágio por estágio, ao longo de um caminho de maturação antecipado, desejado ou "lógico".
É por isso que os modelos de maturidade também são denominados modelos de estágios de crescimento, modelos de cena ou teorias de cena.
Os primeiros exemplos de modelos de maturidade incluem uma ampla gama de modelos bem conhecidos entre os profissionais da administração, como a hierarquia de
necessidades humanas de Maslow (1954), o modelo de crescimento económico de Kuznets (1965) e a progressão de TI de Nolan nas organizações (1970).

Estes modelos iniciais eram os precursores de modelos numerosos da maturidade baseados numa sequência encenada dos níveis.
Independente de determinados domínios de aplicação, os modelos de maturidade referem-se hoje a múltiplas dimensões chave de gestão, como clientes, pessoas,
processos, bem como capacidades organizacionais (ou seja, padrões repetíveis de ação no uso de ativos). Finalidades típicas de uso para modelos de maturidade.
Em modelos de maturidade representando teorias de evolução baseada em estágios, a sua finalidade básica consiste em descrever estágios e caminhos de maturação.
Consequentemente, as características de cada etapa e a relação lógica entre estágios sucessivos estão no cerne da maioria dos modelos de maturidade.
Quanto à sua aplicação na prática, os modelos de maturidade revelam os níveis de maturidade atuais e desejáveis e incluem as respetivas medidas de melhoria.
A intenção é diagnosticar e eliminar capacidades deficientes e mapear o caminho para a melhoria contínua. Como alguns autores se referem metaforicamente, os
modelos de maturidade são motores para melhorar continuamente os sistemas, roteiros para as organizações orientadoras e projetos para projetar novas entidades.

Fonte: WWW | hat can a maturity model do for you? | Francisco J Navarro | October 11, 2014
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Os modelos de Maturidade...

Principais objetivos
DESCRITIVO
Um modelo de maturidade atende a um propósito descritivo de uso se for aplicado para avaliações como estão, onde as capacidades atuais da dimensão investigação são
avaliadas em relação a critérios fornecidos.
Este tipo de modelos da maturidade é usado frequentemente como uma ferramenta diagnóstica.

O nível de maturidade atingido pela organização pode então ser relatado a stakeholders internos e externos.

PRESCRITIVO
Um modelo de maturidade serve a um propósito prescritivo de uso se ele indica como identificar os níveis de maturidade desejável e fornece orientações sobre medidas de
melhoria.
Neste caso, os cursos de ação específicos e detalhados são sugeridos pelo modelo para atingir um nível de maturidade desejado.

COMPARATIVO
Um modelo de maturidade atende a um propósito comparativo de uso se permite benchmarking interno ou externo entre as organizações.

Podem sere comparados dado históricos suficientes de um grande número de participantes da avaliação, os níveis de maturidade de unidades de negócios e organizações
similares.

HOLÍSTICO
Um modelo de maturidade que serve a um propósito holístico integra os propósitos descritivos, prescritivos e comparativos de uso num único quadro de melhoria
Fonte: WWW | hat can a maturity model do for you? | Francisco J Navarro | October 11, 2014
JMGA 20190904
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What Advancing Digital Maturity Means For Your Business …

APOIO

Fonte: WWW | Coming of Age Digitally | Delloite Insights
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Os modelos de Maturidade

Desde que o Instituto de Engenharia de Software (ou Software Engineering Institute) lançou o modelo de maturidade para software (ou Capability
Maturity Model for Software - CMM) em 1991 *, a aplicação de modelos de maturidade está a aumentar em quantidade e em amplitude.
Centenas de modelos de maturidade têm sido propostos por pesquisadores e praticantes em vários domínios de aplicação.
Além disso, sendo a orientação do processo um paradigma central de desenho organizacional e melhoria contínua do processo, assumindo
posições de topo em agendas CXO, os modelos de maturidade também estão a prosperar dentro da gestão de processos de negócios.
Com base na suposição de padrões previsíveis de evolução e mudança, os modelos de maturidade incluem uma sequência de níveis (ou estágios)
que juntos formam um caminho antecipado, desejado e lógico de um estado inicial até a maturidade.
Nesse sentido, os níveis de maturidade indicam as capacidades atuais (ou desejáveis) de uma organização em relação a uma dimensão específica.
Dado que os modelos de maturidade são ferramentas que podem ser aplicadas para avaliar como está a situação, para derivar e priorizar medidas
de melhoria e para controlar o progresso, o valor que eles podem fornecer para sua organização é significativo.
Cabe à gestão de cada organização escolher o modelo de maturidade centrado no cliente / cidadão / paciente / utente / ... que melhor se adapta
às suas necessidades e metas.
* https://www.sei.cmu.edu/about/history-of-innovation-at-the-sei/display.cfm?customel_datapageid_40842=41036

Fonte: WWW | hat can a maturity model do for you? | Francisco J Navarro | October 11, 2014
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The Cybersecurity Maturity Model: A Means To Measure And Improve Your Cybersecurity Program …

To truly be effective, a cybersecurity program must continually evolve and

What Is A Cybersecurity Maturity Model?

improve.

A cybersecurity maturity model provides a framework for measuring the

The problem is, many organizations don’t have a clear sense of where they are

maturity o a security program and guidance on how to reach the next level.

today and how to improve for tomorrow.

For example, it will tell you whether your approach to a particular domain can

As Peter Drucker, the father of management, is often quoted as saying, “If you

best be described as a crawl, walk or run, as well as how fast you’re going and

can’t measure it, you can’t improve it.”

what you need to do to progress from one stage to another in a more

In an effort to validate and measure their efforts, many cybersecurity

sophisticated manner.

organizations count the number of vulnerabilities they’ve closed in a given

There are several cybersecurity maturity models from which to choose. From

time period or report compliance with regulatory or industry standards.

my perspective, the National Institute of Standards and Technology

However, none of these approaches gives a true indication of your

cybersecurity framework (NIST CSF) and the cybersecurity capability maturity

organization’s maturity, nor do they provide a framework for improvement.

model (C2M2) both provide a comprehensive approach that covers everything

To measure and improve, cybersecurity organizations need to adopt a

in cybersecurity.

cybersecurity maturity model.

Which model you choose is not nearly as important as actually choosing one

APOIO

and using it.
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The Cybersecurity Maturity Model: A Means To Measure And Improve Your Cybersecurity Program

APOIO

NIST CSF Vs. C2M2

Measuring Your Maturity

The C2M2 was developed by the U.S. Department of Energy for use by power

Some may object to the fact that both the NIST CSF and the C2M2 are self-

and utility companies. However, any organization can use it to measure the

assessments. You measure your organization in the various domains covered to

maturity of their cybersecurity capabilities. The model consists of 10 domains

determine your level of maturity. Therefore, these frameworks are subjective.

and provides a measurement for each one, allowing organizations to identify

While this is a valid criticism, a self-assessment still provides a means of

areas of weakness an strength. Those domains are the following: risk

measurement, and that’s better than no measurement at all.

management; asset, change and configuration management; identity and

It’s also worth noting that measuring your maturity is just the beginning

access management; threat and vulnerability management; situational

(Remembe the second half of the Drucker quote?). There will be next steps,

awareness; information sharing and communications; event and incident

including improvin your measurements and metrics. There’s a difference

response, continuity of operations; supply chain and external dependencies

between saying we can run in this area versus we can run an eight-minute

management; workforce management and cybersecurity program

mile. Whichever framework you choose your organization should build a

management.

program around it that will have meaning to you.

The NIST CSF differs from the C2M2, as NIST doesn’t consider the CSF a

Most importantly, a cybersecurity maturity model provides a path forward and

maturity model. Instead of 10 domains, the NIST CSF represents five

enables your organization to periodically assess where they are along that

cybersecurity functions identify, protect, detect, respond and recover. However,

path. Thi can be a valuable tool not only for improving your cybersecurity

it does denote a progressio expressed as "tiers." According to NIST, “These

efforts but also for communicating with upper management and getting the

Tiers reflect a progression from informal, reactive responses to approaches

support you need.

that are agile and risk-informed.” In other words, the tiers are an indication of
your maturity level. It’s also worth noting that one of the CSF’s parent
documents is the C2M2.
JMGA 20190904

Fonte: Artigo Forbes | Nov 1, 2018 | https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/11/01/thecybersecurity-maturity-model-a-means-to-measure-and-improve-your-cybersecurity-program/
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Modelos de Maturidade...

ALGUNS MODELOS
Mature evaluation model defines a 5-level classification capability maturity based on evaluation, and uses process maturity metrics to measure process
and production of software development life cycle.
There are several maturity evaluation model and the industry standard of information security Engineering-Capability SSE-CMM technology-Systems
maturity model (ISO/IEC 21827) [7], the federal information security technology assessment framework (NIST) [8] and control target management
guidelines (COBIT).
The international system safety engineering association (ISSEA), founded in 1999 is a non-profit organization dedicated to the ascension of the system
safety engineering discipline members of the defined and measured as ISSEA developed system safety engineering capability maturity model (SSE- CMM).
The SSE-CMM has been the international organization for standardization (ISO) as ISO/IEC 21827 standard.
The model providing industry with best practice is not specific guidance on how to achieve security solutions.
It is worth noting that SSE-CMM adopts similar context as Systems Engineering Capability Maturity Model (SE-CMM).
The SSE-CMM defines five capability levels (SSE- CMM), as is shown in Table I below:

Fonte: 2011 International Conference on Advances in Engineering | An Information Security Maturity
Evaluation Mode
GE Xiao-yana,YUAN Yu-qingb, LU Li-leic,a | www.sciencedirect.com
JMGA 20190904
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Modelos de Maturidade

Fonte: 2011 International Conference on Advances in Engineering | An Information Security Maturity
Evaluation Mode
GE Xiao-yana,YUAN Yu-qingb, LU Li-leic,a | www.sciencedirect.com
JMGA 20190904

(Nota: Quadros baseados em trabalho de 2011)
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Qual é o nível de maturidade da cibersegurança da sua organização? ...
Há que ter em conta que existem diferenças significativas ente as organizações, quando se trata de abordagens para a
cibersegurança.
Podemos agrupar as organizações com base na sua filosofia, tecnologias, processos e pessoas.
ORGANIZAÇÕES DE BASE

ORGANIZAÇÕES EM PROGRESSO

ORGANIZAÇÕES AVANÇADAS

A cibersegurança é vista como um "mal

Acreditam que as soluções de cibersegurança

A cibersegurança faz parte da sua cultura

necessário".

devem ser enfatizadas em todos os aspetos

organizacional.

A equipa encarregue de manter a empresa

do negócio.

O CISO é um participante ativo em decisões

segura é pequena, com capacidades e

Com uma gama mais avançada de soluções e

de topo e reporta diretamente ao gestor

limitadas.

recursos de cibersegurança, esta equipa está

executivo (CEO).

O diretor de segurança da informação (CISO)

mais bem coordenada com o departamento

As pessoas nesta equipa de segurança são

reporta a um responsável do sector das TIC.

de TIC e também tem mais autonomia.

bem treinados e trabalham num ambiente

Este grupo é bastante informal e ele dirige-o.

Os seus processos, porém, são informais e as

apropriado.

No que diz respeito à tecnologia, esta

suas capacidades são limitadas.

Os seus processos são formais e orientados

empresa tem o mínimo, com foco na

Este CISO reporta ao gestor de operações

para a automação.

prevenção e na conformidade.

(COO).

Esta equipa concentra-se na prevenção de
incidentes, deteção e resposta.

Baseado em : https://krebsonsecurity.com/2015/04/whats-your-security-maturity-Level/#more-28831
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Qual é o nível de maturidade da cibersegurança da sua organização?

Quando se abordam as diferenças entre as organizações que dão prioridade à Cibersegurança integrando-a na sua cultura e aquelas que lhe

prestam o mínimo de atenção, pode-se avaliar a maturidade de segurança segundo um de cinco 5 níveis:

Nível 2

Nível 1

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Os processos de segurança são

São estabelecidas técnicas

Os esforços de segurança estão

Estas empresas monitoram e

As empresas neste nível estão

indefinidos, não organizados,

básicas de gestão de projetos e

bem documentados,

controlam os seus próprios

a melhorar constantemente os

não estruturados e não podem

os sucessos podem ser

padronizados e os processos de

processos de segurança por

processos, monitorando o

ser facilmente replicados.

repetidos.

apoio são compreendidos.

meio da recolha de dados e da

feedback e mudando as

O sucesso depende de esforços

Os processos estão

análise estratégica desses

“coisas” para melhor atender

e funções individuais, não são

documentados e definidos.

dados.

às necessidades do negócio.

repetíveis ou
escalonáveis/ajustáveis.

Baseado em : https://krebsonsecurity.com/2015/04/whats-your-security-maturity-Level/#more-28831
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Estádios de excelência em segurança da informação

Fonte: WWW | A.T. Kearney Analysis
JMGA 20190904
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Publicações de normalização/orientação do CNCS (extractos)

Fonte: https://www.cncs.gov.pt/recursos/documentos/quadro-nacional-de-referencia-para-aciberseguranca/
JMGA 20190904
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Publicações de normalização/orientação do CNCS (extractos)

Fonte: https://www.cncs.gov.pt/certpt/capacitacao-csirt/modelo-de-maturidade-de-reacao/
JMGA 20190904
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Publicações de normalização/orientação do CNCS (extractos)

Fonte: https://www.cncs.gov.pt/certpt/capacitacao-csirt/modelo-de-maturidade-de-reacao/
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