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Criando Resiliência nas Arquiteturas Modernas 
de Segurança  
Da Resposta à Renovação do Negócio  

As iniciativas de Transformação Digital (DX) estão mais 
aceleradas e a migração para ambientes em nuvem 
aumentou a um ritmo inesperado em um período de cinco 
anos: novas iniciativas de TI e DX (68% das empresas) e 
adoção da nuvem (66%) estão no topo das nossas 
prioridades1. Nossa força de trabalho foi transferida para 
locais remotos, dos quais nunca retornarão por completo, e 
um quinto das empresas prevê que mais de 40% da sua 
força de trabalho passe a atuar permanentemente em home 
office2. O ritmo das mudanças e os avanços na adoção de 
tecnologia são inéditos.  

A grande maioria dessas atividades envolve computação em 
nuvem, desde a migração da funcionalidade de negócios 
para SaaS até o fornecimento dos recursos de infraestrutura flexível. 74% das empresas 
manterão ou aumentarão suas despesas com a nuvem em 20213. As iniciativas de nuvem 
costumavam ser acompanhadas por uma rápida migração de trabalhadores para suas casas e 
outros ambientes remotos. Essas complexas tarefas normalmente ocorriam com um senso de 
urgência. Algumas empresas prosperaram, mas muitas criaram um legado de remendos ('band 
aids') na segurança, que prejudicará a agilidade e a flexibilidade e, por fim, comprometerá a 
própria segurança. 58% das empresas acreditam que hoje estão vulneráveis a uma grave 
violação da nuvem4. Enquanto isso, estamos enfrentando uma ameaça crescente e em 
constante evolução: em 2020, as organizações perderam quase meio bilhão de registros5 e 
juntas descobriram 31 mil novas vulnerabilidades6. 

A segurança é o obstáculo mais citado para o sucesso da implantação da nuvem7. As principais 
causas são a pouca maturidade em segurança e nuvem, e muitas empresas não têm uma 
estratégia específica de segurança de nuvem e acabam "encaixando" a segurança na nuvem 
posteriormente, o que aumenta o custo e a complexidade. 

Além disso, as empresas podem não ter as habilidades internamente para realizar as mudanças 
necessárias em um período tão curto. Segundo a pesquisa, as habilidades mais importantes 

 
1 Pesquisa IDC Security ServicesView 2020 
2 IDC 1Q21 Return-to-Work Forecast, Fev. 2021 
3 Pesquisa IDC Multi Cloud 2020 
4 Pesquisa IDC Security ServicesView 2020 
5 Information is Beautiful, 2021 
6 The MITRE Corporation, 2021 
7 Pesquisa IDC Multi Cloud 2020 

A maioria das empresas precisou adaptar 
sua infraestrutura de segurança para 
enfrentar os desafios ao longo do último 
ano. Devido à migração cada vez mais 
acelerada para a nuvem e à força de 
trabalho remota, é preciso analisar novos 
modelos de segurança. Contudo, a 
escassez de habilidades é um agravante.  
 
Este artigo oferece orientações sobre como 
renovar com urgência as arquiteturas de 
segurança e apresenta um plano para 
renovar a sua estratégia. 

RESUMO 
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para as organizações nos próximos dois anos estão relacionadas com a segurança8, e 42% das 
organizações citam risco, segurança, compliance e privacidade como sendo as habilidades mais 
críticas para contratar ou desenvolver9 

O que aprendemos é que vivemos em um mundo de constante volatilidade e que o projeto de 
sua arquitetura de segurança precisa ser capaz de fazer frente a mudanças contínuas.  

Este White Paper da IDC fornece orientações sobre medidas a serem tomadas imediatamente 
para assegurar as recentes mudanças nos aplicativos e infraestrutura, e mostra que é hora das 
organizações repensarem sua estratégia de segurança de modo a torná-las mais resistentes a 
futuros choques que possam vir a sofrer. 

Cinco perguntas a serem respondidas para ser mais resiliente 

A resiliência passou a ser um dos atributos mais importantes para qualquer organização. Se a 
resiliência é a capacidade de uma organização de responder rapidamente a disrupções de 
negócios e restabelecer as operações de negócios em tempo hábil, então a resiliência digital é a 
capacidade de responder alavancando suas capacidades digitais para não apenas restabelecer 
as operações de negócios, como também capitalizar sobre as condições alteradas10. A resiliência 
digital implica que uma organização pode resistir a choques externos, mas também significa que 
a infraestrutura digital e aplicativos que ela emprega também devem ser resilientes. Isso faz com 
que a segurança seja ainda mais importante para proteger os ativos digitais de uma organização, 
proporcionando assim proteção geral para a empresa. 

Há cinco perguntas básicas que as organizações devem responder para criar um ambiente 
digitalmente resiliente. 

1. Qual é a melhor maneira de preparar os dados e os workloads para a migração e gestão 
na nuvem? 
A migração de dados e workloads para a nuvem não é simples. Nem todos os workloads são 
adequados para a computação em nuvem, e um planejamento cuidadoso deve levar em 
consideração os workloads que se beneficiarão por estarem hospedados em um ambiente de 
nuvem. A disponibilidade de recursos de nuvem (capacidade de computação, armazenamento 
etc.) é um fator importante, assim como a capacidade de gerenciar os aspectos econômicos das 
implantações em nuvem. As empresas relatam que a nuvem pública oferece a melhor qualidade 
de design de arquitetura, mas a complexidade também é maior11; portanto, é fundamental 
encontrar um equilíbrio entre ambas. 

As decisões devem levar em consideração o ritmo da migração para a nuvem. Em alguns casos, é 
preferível adotar uma abordagem híbrida multi-nuvem, mas as organizações devem se certificar 
de que têm os meios para administrar um ambiente de nuvem heterogêneo e complexo e por 
qual período.  

 
8 Pesquisa  Technology Skills da IDC, fevereiro 2020 
9 Pesquisa IDC Future Enterprise Resilience 2021 
10 IDC, Digital Resiliency Framework: Assessing Resiliency by Organizational Dimension, Maio 2021 
11 IDC Cloud Pulse: 1T21 Maio 2021 
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2. Como conciliar recursos baseados em nuvem com controles de acesso e segurança 
também baseados em nuvem? 
Novos ambientes de workloads exigem uma abordagem moderna de segurança e soluções. 
Gerenciar e proteger diversos recursos e dados na nuvem é uma das tarefas mais importantes 
para qualquer departamento de TI. Os ambientes de nuvem podem ser tão seguros quanto - ou 
até mais do que - as implantações no local, mas a segurança na nuvem é diferente e requer 
novas tecnologias, habilidades e avaliações. Quase metade (49%) das empresas diz precisar de 
ajuda significativa ou muito significativa para proteger a 
arquitetura de nuvem12. 

As ameaças às instâncias de nuvem envolvem tanto 
vulnerabilidades quanto erros de configuração. Os 
profissionais de segurança devem estar muito cientes da 
importância da gestão de vulnerabilidades e do 
gerenciamento adequado de patches. Mas os erros de 
configuração são responsáveis pela maioria das violações 
da nuvem: as soluções de segurança baseadas em nuvem 
permitem inspecionar aplicativos a fim de detectar problemas de configuração. As equipes de 
segurança poderiam usar as ferramentas disponíveis no local, mas elas podem não ser eficazes 
para reduzir os problemas de segurança na nuvem, pois nem sempre são projetadas para 
proteger esses ambientes.13 

 

3. Que novas obrigações regulatórias e de compliance vêm com a nuvem? 
A nuvem traz uma nova complexidade em relação à compliance, pois introduz o modelo de 
responsabilidade compartilhada e ambientes gerenciados por terceiros. Entre as novas 
considerações estão a segurança física dos data centers de terceiros, as transferências de dados 
além das fronteiras e o acesso controlado aos dados. Todos os terceiros que tiverem algum tipo 
de contato com seus dados devem possuir certificação 
adequada de acordo com os principais requisitos de 
compliance e cumprir todas as políticas organizacionais 
para manter a segurança dos dados e a resiliência de sua 
organização.  

As organizações precisam se certificar de que seus 
ambientes de nuvem estejam de acordo com as diversas 
estruturas regulatórias e legais segundo as quais atuam. 
Muitos provedores de nuvem têm certificações e aderem a 
normas que facilitam a compliance. Os provedores de 
serviços gerenciados de segurança (MSSPs - Managed 
Security Services Providers) têm experiência considerável em trabalhar em ambientes 

 
12 Pesquisa IDC Security ServicesView 2020 
13 Declaração do CapitalOne: https://www.capitalone.com/digital/facts2019/ 

 
O Capital One, um grande banco dos EUA, 
havia configurado o seu firewall de aplicativos 
web incorretamente, permitindo que um 
hacker o explorasse e gerasse um token de 
acesso fraudulento. Assim, o hacker 
conseguiu extrair mais de 100 milhões de 
registros de dados pessoais. 

EXEMPLO 
 

 
A BP, empresa global de energia, mergulhou 
profundamente em seu programa de 
transformação digital. Ela reconhece que 
embora os princípios de segurança não 
tenham mudado, o uso da nuvem alterou o 
ritmo e a escala da sua operação, e os 
processos e ferramentas precisam mudar 
para que possam acompanhar, 
particularmente no que diz respeito à 
compliance. 

EXEMPLO 
 

13 
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regulamentados e podem ajudar as organizações a lidar com diversos e complexos controles 
GRC (Governança, Risco e Compliance) que se aplicam a muitas empresas. 

4. Como enfatizar uma abordagem de negócios baseada em riscos? 
Os executivos de negócios e stakeholders estão cada vez mais promovendo a introdução de 
novos aplicativos e compras de tecnologia mais amplas: os gerentes de linha de negócios 
controlam atualmente 46% dos orçamentos de TI. TI é cada vez mais uma preocupação nos 
negócios, e portanto, a segurança também é.  

Os executivos, portanto, precisam entender o papel que eles (e suas decisões) desempenham na 
criação de resiliência digital. Cabe a esses gerentes identificar os potenciais riscos e 
consequências ao adotarem a nuvem, a fim de prevenir a possível concretização do risco. Os 
riscos podem incluir a introdução de novas tecnologias conectadas (IoT, 5G, sistemas de 
terceiros), novos fornecedores e parceiros e novos conjuntos de dados de clientes. Esta análise 
antecipada do risco (em geral chamada de "shifting left") é fundamental para criar resiliência 
digital e contribuir para uma melhor estratégia geral de segurança. 

5. Como criar um espaço de trabalho remoto seguro? 
Com o deslocamento em massa de trabalhadores do 
escritório para casa e outros locais remotos, o principal 
desafio é proporcionar o mesmo nível de proteção aos 
usuários e à organização, independentemente do local. Um 
número cada vez maior de ataques tem como alvo usuários 
corporativos que trabalham em casa. Os funcionários devem 
conhecer as novas políticas de trabalho remoto, mas as 
pessoas serão sempre o elo mais fraco. As organizações 
precisam implantar fortes políticas de gestão de acesso e 
prestar aos funcionários remotos uma gestão de dispositivos confiável e segura para que o 
modelo de trabalho seja seguro a partir de qualquer lugar. 

Um blueprint de Renovação para Criar Resiliência 

Assim que uma organização tiver redefinido sua abordagem de segurança (conforme descrito 
acima), os próximos passos serão no sentido de construir uma nova estratégia de segurança 
para obter resiliência integrada. Identificamos um plano de segurança em cinco etapas que 
começa com a avaliação do nível de risco e maturidade e termina com a descoberta das 
habilidades e recursos necessários para implantar uma estratégia eficaz de segurança.  

1. Alinhe o risco e a maturidade da segurança aos objetivos de negócios 
É importante envolver as partes interessadas no negócio, pois elas devem ajudar - e 
possivelmente determinar - o nível de risco desejado. Trata-se de compartilhar a carga de riscos 
de segurança entre a equipe executiva e desenvolver promotores da segurança na empresa. 
Entretanto, executivos e especialistas em segurança muitas vezes têm dificuldade em se 
comunicar uns com os outros, tornando o papel do diretor de segurança da informação (CISO) 
extremamente importante para preencher as lacunas de conhecimento e linguagem. Isto requer 

 
A BIOCAD, empresa farmacêutica russa, 
transferiu 47% da sua força de trabalho de 
2.700 funcionários para locais remotos em 
dois meses. Ela implantou um mecanismo 
de acesso baseado em nuvem com 
autenticação de dois fatores para manter 
sob controle dispositivos não 
padronizados e rotas de acesso. 

EXEMPLO 
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uma demonstração contínua do impacto e avanço do programa de segurança, utilizando 
relatórios interativos e visuais (ex.: painéis de controle) que possam fornecer aos executivos 
métricas relevantes para a empresa. Essas métricas podem incluir tempo de atividade (uptime), 
tempo médio para recuperação e uma avaliação geral do nível de risco. 

As organizações podem vincular sua avaliação de risco à compliance, identificando falhas e 
tornando as ações informadas, relevantes e mais concretas. Isso também significa que essas 
decisões baseadas em risco são transparentes e podem ser associadas às decisões de negócios 
no caso de uma análise de risco (que muitas vezes ocorre após uma violação). 

2. Consolide sua stack de segurança 
Os portfólios de segurança costumam ser altamente fragmentados, sendo compostos por várias 
soluções pontuais e mal integradas. O pessoal de segurança dedica muito tempo para integrar e 
operar ferramentas de segurança em vez de se concentrar em tarefas de maior valor, tais como 
detecção e resposta preventivas. Isso prejudica sua capacidade de se concentrar no aumento da 
eficiência geral das operações de segurança. 

A pesquisa da IDC mostra que a racionalização dos ambientes de produtos de segurança e a 
integração de produtos de terceiros são os principais fatores na escolha de fornecedores de 
segurança, à frente de fatores como custo, familiaridade e excelência técnica14. Menos produtos 
com maior integração oferecem benefícios rápidos para a estrutura geral de segurança. Porém, 
assim que a segurança estiver mais difundida, é importante considerar a integração com outros 
softwares, dispositivos e infraestrutura. Um bom exemplo é a Microsoft, que investiu pesado em 
segurança e é uma plataforma de segurança tier-1. A integração entre seus produtos de 
segurança e seu portfólio mais amplo maximiza a oportunidade de sinergias e 
interoperabilidade.  

A racionalização de stacks de segurança joga a favor dos provedores de serviços gerenciados de 
segurança (MSSPs). Os MSSPs estão reduzindo o número de fornecedores e produtos em suas 
próprias stacks, identificando portfólios ideais, combinado o que há de melhor em termos de 
capacidade e integração com outras soluções.  

3. Baseie sua abordagem nos princípios de Zero Trust 
Zero Trust (ZT) descreve um modelo para o projeto e implantação de sistemas de TI. Para 
controlar o acesso, ele envolve regras específicas para usuários e processos que acessam 
aplicativos: ele cria um controle mais granular do que uma abordagem comum baseada no 
perímetro. O principal conceito do ZT é "nunca confie, sempre verifique". ZT é um processo 
contínuo que deve monitorar constantemente o perímetro, usuários, serviços e processos.  

 
14 Pesquisa IDC European Security 2020 
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Os três principais elementos que envolvem o ZT são a identidade, a micro-segmentação e o 
mínimo possível de privilégios. Todos os aplicativos, dispositivos e usuários devem 
constantemente se reautenticar se alguma entidade solicitar 
um novo acesso a um aplicativo, dispositivo ou rede 
diferente. Com o ZT, o conceito de perímetro de segurança 
de "autenticar uma vez" está obsoleto.  

O Acesso Seguro Definido por Software (SDSA - Software 
Defined Secure Access)15 é uma forma de implantar ZT. O 
SDSA estabelece conexões seguras baseadas em políticas de 
reconhecimento de contexto, identidade e dispositivos de 
um usuário autenticado a aplicativos autorizados, aumentando assim a probabilidade de 
identificar possíveis ameaças. 

4. Eduque a organização e crie uma cultura de mudança 
Segurança é responsabilidade de todos. Ao renovar sua estratégia de segurança, é primordial ir 
além da equipe de segurança e criar uma cultura de segurança que englobe toda a organização. 
Para isso, é preciso ter um plano de resiliência cibernética. 
Os pontos básicos incluem treinamento sobre 
conscientização e uma resposta comprovada da gestão de 
incidentes. As unidades de negócios devem ter diretrizes 
customizadas, pois os requisitos serão diferentes (ex.: as 
melhores práticas de segurança do setor Jurídico 
precisarão ser separadas das de Marketing).  

Todo funcionário precisa saber o que fazer no caso de um 
ataque bem-sucedido. Isso ajudará a diminuir o tempo 
médio para recuperação e isso só é possível por meio de 
treinamento contínuo e ensaios das melhores práticas. A 
constante testagem da resposta e prontidão da 
organização (ex.: com exercícios de Simulação de funções, 
equipe de análise de adversário, ambiente virtual de treino de ataques cibernéticos) ajudará a reduzir 
o potencial impacto de uma violação. 

Para poder efetivamente abranger as diferentes linhas de negócios de uma organização, a 
equipe de segurança deve concentrar-se primeiro em envolver executivos de diferentes 
departamentos, transmitindo a mensagem de segurança usando termos que eles consigam 
entender. É fundamental saber traduzir o cenário de ameaças no contexto das operações de 
negócios. Ao definir a importância da triagem e priorização, por exemplo, é importante mostrar 
como isso pode reduzir o tempo - e as consequências - da exposição a violações, levando a um 
retorno tangível sobre o investimento.  

 
15 Também conhecido como Secure Access Service Edge (SASE) 

 
A eToro, plataforma global de 
investimentos, migrou da segurança no 
local para um conceito ZT. Com essa 
abordagem, além de automatizar a 
detecção e correção de ameaças, a eToro 
aumentou a mobilidade dos funcionários e 
reduziu os custos operacionais. 

EXEMPLO 
 

 
O First National Bank South Africa ressalta a 
importância de mudar o comportamento 
cultural com relação à segurança, dando o 
entendimento correto em um contexto com 
o qual possamos nos identificar. O uso 
generalizado de siglas de segurança é 
prejudicial quando se trata de comunicar 
uma mensagem a funcionários não-técnicos. 
É importante explicar claramente como 
funciona a segurança, pois isso ajuda os 
funcionários a compreender plenamente o 
impacto das suas ações. 

EXEMPLO 
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5. Acesso as habilidades de nuvem e segurança via MSSPs (Managed Security Services Providers) 
O setor de segurança vem enfrentando uma falta significativa de habilidades. Há várias outras 
opções para encontrar as habilidades necessárias, tais como contratação de prestadores de 
serviços, iniciativas internas, ou treinamento de recém-formados. É claro, porém, que a maioria 
das empresas não tem os recursos nem o tempo para se dedicar a essas soluções alternativas. 
Na verdade, 41% das empresas em todo o mundo compram serviços gerenciados de segurança 
(MSS - Managed Security Services) para ajudar a proteger seus ambientes de nuvem16.  

Além de suprir a falta de habilidades, os MSSPs podem 
ajudar de várias outras maneiras. A pesquisa da IDC mostra 
que, na realidade, pouquíssimas empresas decidem manter 
sua segurança exclusivamente interna. Isto porque, graças 
aos especialistas, as empresas podem dispor da melhor 
tecnologia sem precisar modernizar sua infraestrutura ou 
encontrar novos talentos, o que é muito caro e demanda 
tempo. Os recursos de monitoramento dos MSSPs também 
podem se adaptar rapidamente a novas fontes de ameaça 
e vulnerabilidade trazidas pelas iniciativas de 
transformação digital, tais como novos aplicativos de 
negócios, novas conexões e maior escopo de gestão de identidade (como com o trabalho 
remoto).  

Como a maioria dos projetos com MSSPs tem duração de vários anos, seu parceiro pode 
elaborar estratégias tanto a curto quanto a médio prazo. O MSSP pode se concentrar não 
apenas em fornecer os melhores serviços da categoria, mas também em ajudar a melhorar a 
cultura e a capacidade geral dentro da organização do cliente por meio, por exemplo, de 
iniciativas de instrução e treinamento.  

 
16 Pesquisa IDC Security ServicesView 2020 

 
A lenta contratação de especialistas em 
segurança pode indicar uma crise iminente 
para as empresas. A Colonial Pipeline havia 
tentado contratar um gerente de segurança 
no mês anterior a um ataque, 
aparentemente sem sucesso.  Se tivesse 
decidido terceirizar sua segurança para um 
MSSP, provavelmente teria resolvido seu 
problema de disponibilidade de recursos e 
evitado uma crise. 

EXEMPLO 
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Conclusão 

Deve ficar claro que as organizações têm grandes desafios pela frente para proteger seus 
ambientes no novo mundo do trabalho doméstico digital acelerado e remoto. Também deve 
ficar claro que as organizações não podem fazer isso sozinhas; elas precisam escolher um 
parceiro confiável que tenha a combinação certa de habilidades de segurança e de nuvem. 
Seguem três pontos a serem considerados na escolha de um parceiro estratégico para ajudar a 
enfrentar os futuros desafios. 

1. Exija uma combinação de habilidades diversas de nuvem e segurança, de preferência que 
sejam fortes no stack de infraestrutura escolhida 
Para organizações com soluções de Segurança Microsoft em sua agenda, faz sentido fazer 
parceria com um fornecedor de serviços como a Avanade, especializada no conjunto completo 
de soluções Microsoft, tanto em segurança quanto em funcionalidade de negócios e 
infraestrutura.  

Um dos principais desafios para qualquer organização, incluindo prestadores de serviços, é a 
falta de habilidades tanto em termos de segurança quanto em capacitação em nuvem. Há 
pouquíssimas pessoas com as habilidades necessárias, e as que estão disponíveis são caras para 
contratar. A Avanade desenvolveu seu programa Cyber Security Academy com o objetivo de 
aumentar sua própria oferta de habilidades essenciais de segurança de nuvem. Essa abordagem 
significa que a Avanade tem uma disponibilidade contínua de recursos de segurança cibernética 
treinados no stack de segurança da Microsoft e prontos para serem acionados. 

2. Considere uma plataforma Microsoft para segurança em toda a sua infraestrutura 
A maioria das organizações tem um conjunto significativo de endpoints com base no sistema 
operacional da Microsoft. Além disso, a Microsoft é um dos maiores provedores de serviços de 
nuvem com sua plataforma Azure, e muitas organizações consideram a Microsoft como sendo 
um parceiro estratégico de tecnologia de nuvem. Nos últimos anos, a Microsoft também tem 
feito grandes investimentos em suas credenciais de segurança e hoje é uma das maiores 
empresas de software de segurança do mundo por seus próprios méritos.17.  

Além disso, há sinergias entre o stack de segurança da 
Microsoft (incluindo Defender, Active Directory, Security 
Center, Sentinel e proteção e governança de informações) e 
outros elementos da infraestrutura da Microsoft (Azure, 
Windows, Office365 etc.). Assim, as organizações que já 
implantaram a infraestrutura de nuvem da Microsoft, tais 
como workloads no Azure, verão que as capacidades de 
segurança em nuvem da Microsoft são fáceis de consumir e 
protegem ambientes multi-nuvem.  
A escolha de uma plataforma sólida também pode incluir a escolha de um fornecedor de 
soluções que possa ajudá-lo a ajustar e refinar seus sistemas, ferramentas e processos ao longo 
do tempo. Esta é uma grande vantagem dos fornecedores de soluções como a Avanade para um 
suporte contínuo do ponto de vista de serviços gerenciados.  

 
A ASOS, uma empresa varejista global do 
ramo de moda, já havia implantado uma 
série de serviços Azure e assim escolheu o 
Microsoft Azure Sentinel como sua 
ferramenta SIEM baseada em nuvem para 
unir dados do Active Directory e do Security 
Center, automatizando tarefas e 
aumentando a eficiência. 

EXEMPLO 
 



     IDC #EUR148131321 Página | 10 

Criando Resiliência nas Arquiteturas Modernas de Segurança 

 

 

3. Priorize a agilidade ao acionar os recursos: realize e desenvolva valor rapidamente 
Urgência e agilidade são palavras-chave quando as organizações renovam sua capacidade de 
segurança para se adaptarem ao seu novo ambiente digital. A capacidade de agir rapidamente 
com uma infraestrutura flexível é fundamental para a resiliência dos negócios. Isso se aplica não 
apenas à tecnologia, mas também aos prestadores de serviços parceiros. Escolha uma empresa 
para trabalhar que use abordagens ágeis, com capacidade comprovada de fornecer recursos-
chave como e quando necessário, que possa se adaptar rapidamente às mudanças nas 
prioridades de negócios e adicionar práticas de trabalho ágeis ao seu quadro de funcionários 
permanentes.  

É Hora de Repensar e Renovar para Crescer 

Há tempos que a segurança é vista como um centro de custos e um obstáculo à inovação e ao 
avanço dos negócios – trata-se do departamento do "não". Não é mais assim: a segurança 
provou ser um viabilizador fundamental para os negócios. Mas esse aumento de visibilidade e 
relevância traz a necessidade de atualizar a estratégia, as ferramentas e os processos. As 
melhorias incrementais não são suficientes, e as organizações devem perceber que é hora de 
renovar sua abordagem de segurança. O melhor conselho que podemos dar é que não se deve 
fazer isso sozinho. Há muitas considerações a serem feitas e, com o suporte contínuo, as 
organizações estão bem assessoradas para continuarem a se adaptar. Analise as perguntas e o 
plano apresentados neste documento para que você esteja em condições de se renovar para o 
crescimento. Vamos ficar mais do que um passo à frente. 
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MENSAGEM DO PATROCINADOR 

A tecnologia continuará a evoluir mais rapidamente do que conseguimos acompanhar e, com as organizações 
enfrentando novas ameaças à segurança e em constante evolução, é essencial planejar para enfrentar o que vem 
pela frente.  
Além de nos anteciparmos às ameaças cibernéticas, haverá muitos desafios complexos a serem enfrentados, 
incluindo assegurar as bases para o futuro do trabalho, garantir a nuvem e manter a compliance.  
Para criar resiliência e renovar para crescer, as organizações precisarão seguir algumas etapas importantes com 
urgência e em longo prazo.  
Na Avanade, nos orgulhamos de ajudar os clientes a aumentarem sua maturidade em segurança cibernética e 
estamos entusiasmados em trazer inovação e novas ideias para a sua jornada. Para mais informações, visite 
Avanade.com/security  

https://www.avanade.com/en/solutions/security-service-solutions
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