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Como adotar uma postura 
baseada no gerenciamento de 
riscos de segurança na nuvem
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Com a pandemia da COVID-19, o trabalho remoto tornou-se 
o novo normal, acelerando uma tendência que já estava em 
curso. Atualmente, 64% dos funcionários nos EUA realizam 
seus trabalhos fora dos escritórios corporativos1, e poucos 
analistas esperam que essa tendência reverta totalmente 
quando a pandemia não for mais uma ameaça para as 
organizações e suas equipes. 

Mas já tínhamos problemas de segurança com acesso à 
nuvem e a aplicações muito antes de 2020. A pandemia 
acelerou esses desafios e agora há risco em todos os lugares 
em que os usuários acessam dados por meio da nuvem, 
ou seja, em quase todos os lugares.

A Secure Access Service Edge (SASE) surgiu como uma estrutura 
de como empresas e governos precisam lidar com fatores de 
risco em aplicações em nuvem, dados confidenciais que se 
movem para essas aplicações e entre elas, e usuários que se 
expõem a riscos. A mudança constante nesses fatores de risco 
– incluindo novas aplicações, mais dados e os tipos de dados 
que se movem para a nuvem, e uma variedade mais ampla 
de usuários individuais e atributos de usuários – impulsiona 
a necessidade de um gerenciamento de risco contínuo. 
Gerenciar a segurança não é algo que as equipes possam 
“definir e esquecer”, os fatores de risco mudam de um segundo 
para o outro, e as equipes precisam ser capazes de ajustar 
continuamente as políticas conforme ocorrem mudanças.

As equipes de segurança não conseguem proteger a nuvem 
da mesma forma que protegem os sistemas on-premises. 
E elas também não podem exigir isso de produtos que não 
foram projetados para segurança e conectividade em nuvem. 
O uso de ferramentas ineficazes e análises incompletas desafia 
as equipes a avaliar com precisão a postura de risco na nuvem. 

Hoje, vamos examinar como chegamos a esse desafio atual 
e como resolvê-lo.

Janeiro de 2020 
(antes da COVID-19): 

89% dos usuários corporativos 
estavam ativos em serviços e 
aplicações na nuvem gerenciados 
e não gerenciados.2

Projeção de março 
de 2020: 

55% das cargas de trabalho de 
negócios terão migrado para a 
nuvem até 2022.3

Agosto de 2021: 

83% dos usuários usam instâncias 
de aplicações pessoais em 
dispositivos gerenciados e em 
média fazem 20 uploads de 
arquivos por mês.4

1“Remote Work @ Risk: Cloud and Threat Report,” Netskope Threat Labs, agosto de 2020.
2“The Dark Side of the Cloud: Cloud and Threat Report,” Netskope Threat Labs, fevereiro de 2020.
3Tim Maurer e Garrett Hinck, “Cloud Security: A Primer for Policymakers,” Carnegie Endowment for International Peace,” 31 de agosto de 2020.
4“Cloudy with a Chance of Malice: Cloud and Threat Report,” Netskope Threat Labs, fevereiro de 2021.
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Pense de forma inovadora

O gerente de uma linha de negócios se depara com uma das muitas 
ferramentas de transferência de arquivos com versões gratuitas ou 
de baixo custo disponíveis após uma pesquisa rápida. Ela é fácil de 
usar e acessível de onde quer que o funcionário esteja trabalhando. 
O gerente usa seu cartão corporativo e oferece aos seus funcionários 
a solução de produtividade de que eles precisam. Ele não avalia 
se a mudança para essa aplicação em nuvem abre uma brecha 
de segurança que coloca os dados em risco. 

Vejamos o que aconteceu alguns meses depois. A equipe de 
segurança descobre acidentalmente que 50 mil registros de clientes 
estão nesta ferramenta de compartilhamento de arquivos. A equipe 
não tem a capacidade de controlar como esses dados são protegidos 
e não há nenhuma visibilidade dos eventos de segurança que possam 
afetar esses registros. O risco que isso cria para a empresa é enorme.

A proteção de dados deve acompanhar os tempos

De que maneira você pode bloquear os dados e as aplicações da 
empresa se não estiver implantando e configurando os servidores, gerenciando os bancos de dados ou 
mesmo definindo a política de segurança? Você pode adotar uma abordagem de segurança na nuvem que 
1.) mova a segurança entre usuários e aplicações, independentemente de onde eles estiverem localizados, 
que é o que uma arquitetura SASE ajuda a alcançar, e 2.) forneça gerenciamento de risco contínuo.

ADOTE UMA POSTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Existem diversas etapas bem claras para uma postura de gerenciamento de riscos de segurança na nuvem, 
representadas no diagrama abaixo.

DISCOVER
CLASSIFY

CLOUD
SERVICES

ANALYZE
ACTIVITIES

COACH AND
CONTROL

PROTECT
DATA

MONITOR AND REVIEW

RISK IDENTIFICATION RISK MITIGATION
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Identificação de riscos
• Descubra as aplicações em nuvem usadas pela sua organização. 

• Classifique o nível de risco associado a cada aplicação ou 
armazenamento de dados e o risco organizacional associado.

• Identifique os usuários que acessam cada uma dessas 
aplicações e suas atividades, e as atividades associadas 
que essas aplicações realizam.

Mitigação de riscos
• Permita que os usuários usem aplicações mitigando os riscos 

aos dados. Treine os usuários para melhores alternativas 
quando o risco for baixo e estabeleça controles para gerenciar 
os fatores de risco quando o risco for alto. 

• Proteja dados confidenciais, refinando as políticas de proteção 
de dados que supervisionam o armazenamento e controlam 
a movimentação.

Monitore e analise
• Crie um ciclo de feedback para monitorar o risco na nuvem de 

forma contínua, fornecendo os relatórios apropriados para todos, 
desde profissionais de segurança da linha de frente até executivos e o conselho.

Algumas dessas etapas podem parecer óbvias, mas o ponto mais importante aqui é que esse é um processo 
que deve ser avaliado continuamente em um ciclo de feedback, e isso não é simples. Se você pedir à sua 
equipe de segurança hoje para listar todas as aplicações na nuvem que armazenam alguns dos dados da 
sua organização, é improvável que a equipe tenha alguma resposta pronta. Isso pode ser tão difícil quanto 
identificar quais aplicações a organização usa, e fica mais difícil a partir daí. Se você perguntar sobre os riscos 
associados às aplicações, isso é ainda mais difícil, porque como é possível identificar e classificar os fatores 
de risco em aplicações que você pode (ou não) conhecer?

Visibilidade e controle de dados e acesso à nuvem 

Para criar um programa de segurança eficaz, as organizações precisam de visibilidade nas aplicações que 
usam, saber onde estão os dados e para onde eles estão indo. As soluções da Netskope são criadas para 
acompanhar os dados durante todo o seu ciclo de vida, em todas as suas movimentações. Esta abordagem 
foi projetada para criar visibilidade do armazenamento e movimentação de dados na nuvem e permitir que as 
equipes tomem medidas imediatas caso o acesso ou a movimentação apresentem riscos.

A Netskope Security Cloud combina um next-generation secure web gateway (SWG), um cloud access security 
broker (CASB) e a premiada prevenção contra perda de dados (DLP) com microsserviços de segurança, 
como proteção de dados e controle de acesso adaptativo. A plataforma descobre o uso de software como 
serviço (SaaS), infraestrutura como serviço (IaaS) e aplicações na Web de uma organização. Ela também pode 
identificar quais usuários e dispositivos estão acessando cada serviço e fornecer detalhes granulares sobre 
suas atividades. 
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Advanced Analytics: uma solução para o gerenciamento de riscos

Assim que a Netskope Security Cloud estiver instalada, o Netskope Advanced Analytics fecha o ciclo para  
o gerenciamento contínuo de riscos.

Isso porque o trabalho árduo é certificar-se de que a sua organização perceba novos vetores de risco e elimine 
todo e qualquer acesso desnecessário. Em outras palavras, o gerenciamento de riscos requer uma adaptação 
constante para garantir que você permaneça dentro de uma faixa aceitável de risco que possa tolerar mesmo 
quando as aplicações, os usuários e os dados em uso estiverem em estado de mudança. 

Se você tiver 10 mil registros de clientes espalhados em 10 aplicações na nuvem, isso é aceitável ou muito 
arriscado? E se forem 10 milhões de registros? Você precisa de análises porque o número em si não conta toda 
a história. Como os responsáveis pela segurança da informação corporativa podem estabelecer a tolerância ao 
risco da empresa e criar uma política de segurança que atenda às necessidades dos executivos e do conselho? 

O Netskope Advanced Analytics ajuda CIOs, CISOs e equipes de TI a responder a esses tipos de perguntas. 
Você precisa estabelecer indicadores-chave de desempenho (KPIs) que descrevam o estado atual e as 
tendências do risco de segurança em toda a empresa. 

Você pode usar o Advanced Analytics para estabelecer uma linha de base para cada métrica. Em seguida, 
ao longo do tempo, você pode monitorar como sua exposição ao risco está mudando e ajustar as políticas 
de segurança de forma adequada. 

No final das contas, o Netskope Advanced Analytics oferece suporte a CISOs por meio de três casos de uso 
de alto nível:

• Priorizando os trabalhos de otimização da segurança

• Melhorando a eficiência

• Monitorando a eficácia do programa de segurança e a postura geral de segurança na nuvem

A Avaliação de Risco de Nuvem da Netskope permite que você monitore o Cloud Confidence Level (CCL) 
em sua organização para identificar o potencial de risco e implementar políticas de segurança apropriadas 
para uma adoção segura em conformidade com as necessidades da sua empresa.
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1. PRIORIZANDO O TRABALHO DE OTIMIZAÇÃO 
DA SEGURANÇA

Do ponto de vista da ameaça, seu objetivo é impedir que um 
invasor consiga comprometer seu usuário ou seus dados.  
Mas o panorama de ameaças é enorme e está crescendo 
rapidamente. Assim como em todas as outras áreas de TI, 
o gerenciamento de riscos requer a priorização de recursos 
nas exposições na nuvem da organização. 

O Netskope Advanced Analytics oferece suporte a decisões 
de priorização, facilitando o entendimento das avaliações do 
panorama de segurança. Painéis, relatórios e alertas fornecem 
informações personalizadas para grupos específicos de 
partes interessadas, em um formato específico para esses 
públicos. Deste modo, a equipe de operações, os executivos 
e todos os outros funcionários podem obter acesso rápido 
às informações mais pertinentes à sua função. Com uma 
ampla variedade de opções de visualização de dados, 
o Advanced Analytics oferece suporte à compreensão 
rápida das tendências de dados.

 
2. MELHORANDO A EFICIÊNCIA DA EQUIPE 
DE SEGURANÇA

Uma equipe de segurança qualificada é um dos ativos mais 
valiosos de uma organização. Enquanto a equipe trabalha para 
proteger os usuários e os dados da organização, é preciso 
dedicar tempo para análise e estratégia, e não para busca 
de dados relevantes e apropriados, e filtragem da carga de 
trabalho de alertas para descobrir as principais causas. Os 
relatórios personalizados do Netskope Advanced Analytics 
fornecem às equipes de segurança visualização rápida de 
qualquer informação de que precisem, para identificar um 
sinal em meio a tudo que está acontecendo.

Ao mesmo tempo, a investigação das fontes de risco é uma 
etapa crítica para gerenciar e controlar o risco. O Netskope 
Advanced Analytics também simplifica a exploração das 
tendências de segurança. Os widgets interativos tornam o 
processo de detalhamento intuitivo, minimizando o trabalho 
necessário para que as equipes de segurança se aprofundem 
nas informações granulares da Netskope Security Cloud. 

VANTAGENS DA NETSKOPE
• A extensa biblioteca de relatórios 

predefinidos para casos de uso específicos 
inclui painéis com foco no CISO, Relatório 
de Avaliação de Riscos na Nuvem, Painel 
de Proteção de Dados, Relatório de 
Conformidade com LGPD, entre outros.

• A personalização permite que os relatórios 
tenham como alvo específico uma 
preocupação de segurança específica, 
para um cargo específico, o que reduz o 
tempo necessário para acessar informações 
relevantes.

• O criador de relatórios simples de usar 
melhora a eficiência da criação de 
relatórios personalizados.

• Efeito geral: As informações são mais 
facilmente acessíveis, com menos esforço, 
em todos os níveis da organização.

VANTAGENS DA NETSKOPE
• Relatórios predefinidos incluem painéis 

personalizados para a equipe de operações, 
a gerência executiva, e outros.

• Capacidade de importar e exportar painéis 
para colaborar com outras equipes de 
segurança.

• Painéis personalizados podem ser extraídos 
de mais de 500 campos de dados.

• Alertas complementam os relatórios sob 
demanda, sinalizando métricas que estão 
fora de um intervalo especificado.

• Opções de visualização incluem gráficos 
de barras, gráficos circulares, linhas de 
tendência, tabelas, gráficos de dispersão 
e muito mais.

• Dados disponíveis incluem detalhes sobre 
site, aplicação, instância, usuário, atividade, 
arquivo, origem/destino e muito mais.
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3. MONITORANDO A EFICÁCIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA E DO RISCO EM GERAL

A proteção contínua da presença da empresa na nuvem requer uma compreensão continuamente atualizada 
de como as políticas e os programas de segurança estão funcionando e como eles podem ser melhorados.

Os relatórios resumidos do Netskope Advanced Analytics 
fornecem dados de tendências que esclarecem a eficácia do 
programa de segurança. Uma determinada política é muito 
permissiva? Um determinado usuário está assumindo riscos 
cada vez maiores na nuvem? Fique por dentro das mudanças 
na sua política e explique à gerência que o número de eventos 
de segurança aumentará no curto prazo à medida que as 
políticas se tornarem mais rigorosas, mas as medidas tomadas 
reduzirão o nível geral de risco ao longo do tempo.  Relatórios 
abrangentes com visualização de dados otimizada facilitam 
a resposta a essas perguntas.

A equipe de segurança pode monitorar a eficácia da segurança 
na nuvem da organização em seus painéis e, em seguida, 
investigar os detalhes para descobrir as causas subjacentes 
nas áreas de preocupação. Usando essa abordagem, a equipe 
aprenderá onde precisa fazer ajustes. Ela pode ajustar as 
políticas e práticas de segurança em toda a organização, 
criando um ciclo de feedback para atualizar continuamente 
o gerenciamento e a mitigação de riscos na nuvem. 

“Apesar de anos de investimento e foco 
em riscos cibernéticos, os custos dos 
incidentes cibernéticos estão cada 
vez maiores. As organizações estão 
aumentando seus investimentos em 
segurança cibernética; no entanto, em 
geral, ainda deixam muito a desejar.”

— Tim Maurer e Garrett Hinck, Carnegie 
Endowment for International Peace1

 
 
1Tim Maurer e Garrett Hinck, “Cloud Security: A Primer for Policymakers”, 
Carnegie Endowment for International Peace,  31 de agosto de 2020.

VANTAGENS DA NETSKOPE
• A visão de 360 graus fornece visibilidade 

abrangente da postura de risco na nuvem 
da organização em todas as aplicações, 
usuários e dados.

• Análise de dados sintéticos e detalhados 
para destacar as tendências de segurança 
em tempo real.



A Netskope Security Cloud oferece serviços incomparáveis de visibilidade, proteção de dados e proteção contra ameaças em tempo real 

para acessar serviços em nuvem, sites e aplicações privadas em qualquer lugar, de qualquer dispositivo. Somente a Netskope entende 

profundamente a nuvem e adota uma abordagem centrada em dados, que confere às equipes de segurança o equilíbrio perfeito entre 

proteção e velocidade para garantir sua jornada de transformação digital.

Para obter mais informações, visite https://www.netskope.com.
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FECHE O CICLO NO GERENCIAMENTO DE RISCOS

O trabalho remoto está cada vez mais predominante. As tecnologias de nuvem estão evoluindo ainda mais 
rápido. E as ameaças a aplicações e dados na nuvem estão aumentando. Proteger usuários, dados e aplicações 
da sua organização requer uma abordagem de gerenciamento de riscos e um processo de melhoria contínua. 

Felizmente, a Netskope pode ajudar. A Netskope Security Cloud, centrada em dados e com inteligência na 
nuvem, fornece as informações necessárias para evitar que as ameaças atinjam os ativos que você está 
encarregado de proteger. O Netskope Advanced Analytics torna  fácil e eficiente acessar essas informações 
em todos os níveis da organização. 

Usando o Advanced Analytics, sua equipe de segurança pode obter as informações de que precisa, identificar 
tendências, focar nas áreas de preocupação e abordar detalhes importantes. Com análises melhores, você 
cria um programa de segurança para se proteger contra um panorama de ameaças em constante mudança 
e proteger os dados na nuvem com eficácia.

http://www.netskope.com

