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https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/06/25/14-
-important-kpis-to-help-you-track-your-digital-transformation

Introdução
Pergunte ao conselho diretor de uma empresa qual o principal 
objetivo da transformação digital. A resposta será:

“deixar a empresa à prova de futuro com serviços digitais, 
aprimorando o crescimento das receitas brutas e adotando 
a eficiência de custos operacionais para manter os lucros.”

Qualquer mudança nos fluxos de receitas tradicionais acarreta 
custos iniciais. Enquanto os projetos de transformação digital 
evoluem e processos e fluxos de trabalho se adaptam às novas 
oportunidades (tanto para inovações de serviços quanto para 
redução de custos), a eficiência econômica se apresenta. O mesmo 
modelo se aplica à transformação da rede e da segurança 
(um subconjunto da transformação digital), mas as eficiências 
econômicas se apresentam mais rapidamente nesses casos.

O ano de 2020 fez com que muitas empresas reavaliassem 
seus programas de rede e de segurança, por vários motivos. 
Para empresas que já estavam no processo de transformação digital, 
foi o momento perfeito para acelerar a transformação de sua rede 
e sua segurança, adotando uma abordagem pensada para a nuvem 
e indo além da antiga e restritiva estratégia de rede hub-spoke. 
Para as empresas que estavam adiando as mudanças, “não fazer 
nada” deixou de ser uma opção, já que elas se viram obrigadas 
a sair de sua zona de conforto para garantir sua sobrevivência.

Indicadores-Chave de Desempenho 
para Monitorar a Transformação Digital

• Valor do ciclo de vida

• Horas Economizadas

• Sustentabilidade Corporativa

• Melhorias Operacionais

• Produtividade da Força de Trabalho

• Taxa de Inovação

• Despesas Operacionais e Margem 
de Contribuição

• Implementação de Aplicações 
em Nuvem
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Neste documento, avaliaremos 
as vantagens econômicas e 
consequências da transformação 
de rede e segurança.

Usando uma linguagem que 
facilita a comunicação com 
as equipes financeiras e com 
a diretoria, identificamos as 
economias que a transformação 
pode trazer e avaliamos como 
as empresas estão reinvestindo 
esses fundos recém-liberados 
para administrar novas 
demandas para as equipes 
de rede e segurança.

Redução de custos 
pelo uso de uma 
infraestrutura de 
nuvem compartilhada 
e pagamento apenas 
pelo necessário

Escalabilidade sob 
demanda, dispensando 
a necessidade de 
uma nova arquitetura

Inovação em escala, 
possibilitada pela 
adaptabilidade dos 
serviços digitais

Melhor análise de 
dados da categoria 
e oportunidade para 
maiores integrações

Implantação rápida e 
prevenção de problemas 
de fornecimento físico 
(agilidade)

Redução dos riscos 
de violação, com 
serviços de segurança 
sob demanda

Motivações econômicas por trás da mudança 
das funções de rede e de segurança para a nuvem:
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Como a maioria das empresas adotou uma estratégia 
pensada para a nuvem, o modelo antigo de operação 
e suporte de redes corporativas passou a apresentar 
retornos decrescentes.

O uso cada vez maior de aplicações em nuvem e a 
migração de aplicações privadas para nuvens públicas 
tornou as soluções de segurança locais obsoletas.

Em média, uma empresa usa mais de 2.400 aplicações 
na nuvem¹ – e o volume de dados corporativos na nuvem 
tem aumentado. Essa tendência de transformação digital 
criou riscos de perda de dados em aplicações e serviços 
na nuvem.

O PASSADO: O problema da abordagem antiga

dos usuários movem dados 
entre aplicações na nuvem

dos dados movidos entre 
aplicações são sensíveis

aplicações e serviços 
envolvidos

dos dados corporativos 
na nuvem

20% 35% 48%2.481

PII

CÓDIGO FONTE

PCI      

PHI      

RGPD

1Netskope Cloud and Threat Report, Edição de Agosto de 2020
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Muitas organizações adotam medidas táticas 
de curto prazo para proteger aplicações em 
nuvem, gerando complexidade, custos, e 
pouco impacto contra os riscos de violações 
ou perda de dados.

O relatório sobre violação de dados do 
Instituto Ponemon de 2020 (2020 Ponemon 
Breach report) indica que o custo médio de 
uma violação é de US$ 3,86 milhões, incluindo 
os custos de detecção, escalação para 
notificação, perda de negócios e resposta 
após a violação.

Em mais da metade dos casos, as causas 
associadas a essas violações foram ataques 
cibernéticos maliciosos (incluindo phishing, 
configurações incorretas da nuvem, 
vulnerabilidades de softwares de terceiros, 
comprometimento de credenciais etc.). 
Nos demais casos, erros humanos e falhas 
nos sistemas foram os responsáveis.

Ataque malicioso
52%

Erro humano
25%

Falhas nos 
sistemas

25%

• Comprometimento 
 de credenciais
• Configurações incorretas 
 da nuvem
• Vulnerabilidade de 
 softwares de terceiros
• Phishing

Custo médio das violações IBM/Ponemom 2020

Causas das violações de dados, por tipo

US$ 3,86 milhões
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Além da tendência estabelecida do 
tráfego na nuvem superar o tráfego 
web, 2020 trouxe um aumento 
enorme no trabalho remoto. Os líderes 
de TI em todas as verticais de 
negócios reconhecem que esses 
funcionários não voltarão a trabalhar 
em um escritório tradicional, mesmo 
após o fim da pandemia. O uso da 
nuvem acelerou irreversivelmente e 
entramos em um modelo com uma 
força de trabalho permanentemente 
dispersa.
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Em configurações de segurança antigas usando proxy e VPN, 
tudo o que um usuário remoto faz é roteado de volta ao data 
center da empresa, onde as políticas de proteção de dados 
podem ser aplicadas.

Isso era eficaz quando a ampla maioria das aplicações residia 
nesse data center. Agora, a maioria das aplicações e serviços 
é oferecida a partir da nuvem e utilizada por funcionários em 
dispositivos móveis (notebooks, tablets, smartphones etc.) 
fora da rede corporativa. A segurança passou a ser o único 
motivo para rotear o tráfego de usuários remotos de volta 
ao data center corporativo.

Do ponto de vista econômico, isso representa um 
investimento contínuo em largura de banda, capacidade 
de appliances e horas de suporte especializado apenas 
para fins de segurança, geralmente às custas da experiência 
do usuário. A rede e o data center corporativos se tornaram 
gargalos que exigem muitos investimentos para expandir 
sua capacidade e evitar a desaceleração da produtividade. 
É um custo significativo, que pode ser evitado quando 
os serviços de segurança são fornecidos a partir da nuvem, 
longe do data center corporativo.

“Você pode continuar a financiar expansões de 
estradas, de três pistas para quatro, depois para 
cinco e então para seis, mas faz muito mais sentido 
reduzir a necessidade de cada veículo trafegar 
naquele trecho específico.”
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Fonte: Gartner Forecasts Worldwide Security and Risk Managment Spending Growth to Slow but Remain Positive in 2020, 17 de junho de 2020

Software de
Segurança do
Consumidor

-0,30%

Equipamen-
tos de Rede 
e Segurança

Serviços de 
Segurança

Gestão 
de Risco 

Integrada

Gestão de
Identidades 
e Acessos

Proteção de
Infraestrutura

Segurança de
Aplicações

Segurança
de Dados

Segurança 
na Nuvem

Softwares
de Segurança
da Informação

3,10%

-12,60%

3,70% 3,80%
5,80% 5,80% 6,20% 7,20%

33,30%
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O PRESENTE: Colhendo os benefícios

De acordo com o Gartner, o aumento 
dos gastos com segurança na nuvem, 
o mercado de segurança cibernética que 
mais cresce, estava estimado em 33% em 
2020. Por outro lado, os equipamentos 
de segurança de rede, incluindo firewalls 
e sistemas de detecção e prevenção 
de intrusos (IDPS), foram afetados por 
uma queda nos gastos (-12,60%).

Boa parte dos gastos orçamentários excessivos vêm de uma tentativa de se preparar para o futuro com appliances superdimensionados. 
Mesmo levando em conta o tempo exigido em um processo de aquisição, qualquer RFP deve ser elaborada para resolver ao máximo as 
necessidades futuras da empresa, não as atuais. Mas sabemos que esse planejamento prospectivo – tentar adivinhar quais as necessidades 
funcionais e respectivos orçamentos – quase nunca é exato.
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CRESCIMENTO REPENTINO
Em seu nível mais básico, os orçamentos 
de segurança são vinculados ao número 
de funcionários e garantir a segurança 
deles é uma despesa avaliada a cada ano 
orçamentário. É difícil prever o crescimento 
do número de funcionários, que pode ser 
orgânico ou por fusões e aquisições (M&A). 
Isso causa o superprovisionamento ou 
despesas táticas adicionais.

Se uma empresa tiver 20.000 funcionários, 
obviamente a proteção da TI será mais 
cara e exigirá mais recursos do que 
uma empresa de 2.000 funcionários. 
No entanto, prever de forma precisa o 
número de funcionários em um período 
de 3 a 5 anos não é fácil. O ano de 2020 
demonstrou como as condições de 

mercado podem ser inesperadas. Mesmo 
em períodos menos conturbados, uma 
fusão ou aquisição pode abalar qualquer 
estratégia de TI e segurança (e seus 
respectivos orçamentos).

A previsão dos custos de integração de TI 
em uma fusão ou aquisição geralmente 
inclui a aquisição ou substituição de 
hardware para atender aos novos 
requisitos da organização. Esses desafios 
de projeção de capacidade geralmente 
demandam meses em seu planejamento, 
orçamento e aplicação e costumam 
desacelerar as empresas em um momento 
crítico. Nesses cenários, os serviços 
e infraestruturas na nuvem podem ser 
usados para ampliar a capacidade de 
forma simples e rápida.

Incluir 5.000 novos funcionários a um 
NextGen Secure Web Gateway (NG SWG) 
pela Netskope Security Cloud é tão simples 
quanto atualizar a licença. Não é preciso 
comprar novo hardware, enviar hardware 
para outros locais, empilhar servidores, 
encontrar espaço físico ou fazer 
planejamentos de capacidade complexos. 
Essa flexibilidade e agilidade traz uma 
importante vantagem econômica.
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Em 2020, vimos um crescimento 
repentino, em uma escala e velocidade 
superiores aos maiores cenários de 
fusões e aquisições. Com o número 
de trabalhadores remotos aumentando 
literalmente da noite para o dia, 
as empresas se viram tentando 
desesperadamente comprar novos 
appliances (usando os fundos de 
emergência, porque despesas assim 
são imprevistas). Esses esforços foram 
frustrados por problemas de suprimento 
– os fabricantes estavam impossibilitados 
de fabricar e distribuir os equipamentos 
rapidamente, devido a lockdowns no 
mundo todo. Se a cadeia de abastecimento 
não tivesse sido um problema, as forças 
básicas de mercado teriam causado um 
aumento exponencial dos preços, gerando 
ainda mais pressão nos custos.

As vantagens econômicas da abordagem 
de nuvem no OpEx são a redução dos 
custos com hardware, escalabilidade sob 
demanda e agilidade de implantação sem 
restrições da cadeia de suprimentos.

REDUÇÃO INESPERADA
As conjecturas orçamentárias também 
costumam estar erradas na outra direção. 
Embora alguma redução possa ser prevista 
no planejamento do ciclo de vida do 
hardware, nem tudo é previsível.

Como mencionado anteriormente, muitas 
empresas adquirem mais capacidade do 
que a necessária atualmente, buscando 
se preparar para uma necessidade futura 
que pode não ocorrer. Seja por forças 
macroeconômicas ou circunstâncias 
particulares de cada empresa, uma das 

desvantagens mais óbvias de qualquer 
CapEx no investimento em TI é que é 
preciso fazer um grande desembolso no 
início e confiar que o valor e a eficiência 
serão observados ao longo do tempo com 
base em uma projeção, que dificilmente 
é um indicador confiável.

Migrar para um modelo previsível de OpEx 
baseado em assinatura ajuda a aumentar 
a eficiência de custos operacionais, facilita 
a previsão e, à medida que a segurança 
se torna um setor totalmente baseado 
em serviços, ajuda na redução de custos 
ao mesmo tempo em que oferece 
oportunidades adicionais de consolidação.
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Economia imediata na transformação

Na maioria dos orçamentos de segurança, 
os itens mais caros são os appliances e sua 
constante manutenção em uma curta vida 
útil. Atualizações mensais com novos 
recursos, correção de vulnerabilidades 
recém-descobertas e armazenamento 
e empilhamento de appliances à medida 
que o tráfego aumenta. Tudo isso é caro, 
especialmente quando as janelas de 
manutenção estão abertas apenas durante 
a noite ou nos fins de semana.

Em termos de contabilidade, os 
equipamentos de segurança são similares 
à compra de um carro novo a cada três 
anos com depreciação do custo total 
durante esse período, sem nenhum valor 
remanescente.

Com o carro, pelo menos o preço de 
troca costuma ser de 30-50% do valor 
após esses três anos. Mas com appliances, 
a maioria costuma ser destruída de forma 
segura e reciclada após esse período, 
independentemente de seu estado de 
conservação. Isso não apenas não faz 
sentido do ponto de vista financeiro, 
mas também não é a melhor abordagem 
para manter uma equipe de segurança 
satisfeita, com noites e fins de semana 
perdidos para atender às exigências 
de manutenção contínua. Além disso, 
a produção, envio e reciclagem de 
equipamentos não ajudam a empresa 
a atingir suas metas de responsabilidade 
social, que são cada vez mais importantes 
(e obrigatórias).

A principal lição deste documento 
é entender a economia dos programas 
de rede e de segurança, que está em 
constante evolução.

A seguir, apresentamos um exemplo 
simples do TCO para despesas com 
tecnologia de rede e segurança em uma 
empresa com 65 escritórios no mundo 
inteiro, onde a segurança da web e da 
nuvem é uma prioridade. Em três anos, o 
gasto total foi de US$ 15 milhões, cobrindo 
os custos básicos de rede e segurança. 
Esses custos foram divididos em:

• Custos de rede e largura de banda  
(excluindo linhas dedicadas de 
internet/telefonia)

• Custos de appliances de segurança
• Custos de software de segurança 
• Custos de suporte
• Custos de pessoal
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Esses custos continuarão a aumentar 
à medida que o perfil de tráfego da 
organização se expande, com o uso 
de mais serviços na nuvem e na web.

O objetivo de qualquer programa de 
transformação de rede e de segurança 
é substituir vários itens do CapEx, como 
appliances, custos de suporte e custos 
de pessoal. Os próximos dois exemplos 
detalham uma clara economia de custos 
na transformação de rede e da segurança.
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MODELO DE CUSTO TOTAL DO PROPRIEDADE: GASTOS COM REDE E SEGURANÇA PARA SEGURANÇA NA NUVEM E NA WEB

Networking/Bandwidth Costs

Category Quantity Branches Year 1 Year 2 (+3%) Year 3 (+3%) Total Cost

Year 1 Year 2 (+3%) Year 3 (+3%) Total Cost

Cost per
Appliance/License

Cost per
Month

MPLS

Appliance Costs

Software Costs

SWS Appliance - Total (Proxy)
SWG Appliances (Data Center Grade Appliance)
SWG Appliances (Medium/Large Site Appliance)

SWG Appliances (Entry Level/Small Appliance)
SSL/TLS Inspection Appliance
Sandbox (APT) Appliance
Reporting Appliance
Management Appliance
Threat Protection Appliance

Anti-Malware (on SWG) Software

Support Costs

Vendor Appliance Support and Maintenance Fees 

Labor Costs

Totals Total

Networking/Bandwidth

Security Appliance

Security Software

Support
Labor

Security

Total Estimated Cost Total

$0$3,212,000 $0 $3,212,000

$1,075,655$3,153,500 $1,098.475 $5,327,630

$206,000 $212,180 $618,180

$360,000 $360,000
$1,200,000 $1,200,000

$900,000 $900,000
$120,000 $120,000

$480,000 $480,000
$10,000 $10,000
$14,000 $14,000

$128,000 $128,000

$662,805$643,50065

10

65
40

86
6
30

50
8
8
2
2
8

100,000
100,000
100,000
2

3$1,250

$825

$5,000

$20,000
$20,000

$60,000
$40,000

$18,000
$15,000

$60,000
$5,000
$7,000

$16,000

$2
$2

$1
$40,000

(15%)

$682,689 $1,988.994

$51,500$50,000 $53,045 $154,545
$46,350$45,000 $47,741 $139,091

$1,300,000
$800,000

$315,000

$1,300,000
$800,000
$315,000 $315,000 $945,000

Total

Total

Total

Total

Change management, patching, updating, 
overtime (out-of-hours)

Employee training & costs
Professional services

SWG Software
Sandboxing Software
Reporting & Storage Licensing/Storage costs

SDWAN Subscription
ExpressRoute (1 Gbps - Metered)
WAN (Hardware & license)
VPN (Hardware & license)
Support (15% of hardware)

Year 1 Year 2 (+3%) Year 3 (+3%) Total Cost

$1,075,655

$0

$824,000

$3,153,500

$3,212,000

$1,150,000

$1,098,475

$0

$5,327,630

$3,212,000

$750,000 $795,675$772,500

$51,500

$2,318,175

$50,000 $53,045 $154,545

$824,000$1,150,000

$350,000 $350,000

$848,720 $2,822,720

$597,400

$585,864

$580,000

$568,800

$615,322

$603,440
$848,720

$1,792,722

$1,758,104
$2,822,720

$2,007,264$5,510,800 $2,067,482 $9,585,546

$3,082,919$8,664,300 $3,165,957 $14,913,176

$597,400$580,000 $615,322 $1,792,722

$200,000
$206,000$200,000 $212,180 $618,180

$103,000$100,000 $106,090 $309,090
$82,400$80,000 $84,872 $247,272

$585,864

$585,864
$568,800 $1,758,104

$1,758,104$568,800 $603,440
$603,440
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Os custos de rede ao fazer backhaul 
ou hairpinning do tráfego em redes 
MPLS caras para a stack de segurança 
do data center são alvos imediatos para 
eliminação, especialmente para o tráfego 
em direção a aplicações na nuvem. 
Ao enviar o tráfego de usuários remotos 
diretamente para a internet ou ao 
aproveitar a SD WAN em filiais para 
aumentar a largura de banda em 
conexões diretas com a internet, 
é possível economizar, eliminando 
roteadores VPN e WAN, hardware 
de otimização e os caros links MPLS.
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EXEMPLO Nº 1

Atual

Projected Annual WAN costs @ 20% cagr
HW cost (WAN, VPN)

$-

$1,000

$500

$1,500

$2,500

$2,000

$3,500

$K USD

$3,000

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Current Annual WAN cost (MPLS + Support)

Redução de custos de rede na ordem de US$ 6,3 milhões ao longo de três anos, 65 filiais
US$ 2,1 milhões de CapEx em hardware, US$ 4,2 milhões em custos anuais de WAN 
(MPLS, serviço)

CUSTOS DE REDE COM BACKHAUL POR VPN
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Uma vez concluída esta etapa, surge a 
questão da utilização e da necessidade 
de appliances de segurança 
on-premises. A mudança para serviços 
consolidados de segurança na nuvem 
gera o benefício imediato da 
substituição de appliances complexos 
que demandam recursos operacionais 
e de engenharia em sua manutenção. 
O exemplo mostra uma economia de 
mais de US$ 9 milhões em três anos, 
cobrindo as despesas de recursos e 
appliances de proxy. Neste caso, mais 
de 100 appliances de proxy estavam 
envolvidos: as vantagens financeiras 
de consolidar proxy, CASB e DLP em 
um único serviço na nuvem são claras.

Essa transformação se torna ainda mais 
valiosa quando os custos de appliances 
de decriptografia TLS/SSL e de DLP são 
incluídos na implantação on-premises 
de muitas empresas.

A transformação da segurança pode 
começar com a substituição do hardware 
das filiais e a migração para o data center 
corporativo. 

Independentemente da ordem, a 
oportunidade econômica e estratégica 
para as equipes de rede e segurança é 
alcançar a agilidade e postura de segurança 

necessárias aos negócios. Avaliar os 
controles de gestão de risco necessários 
em uma arquitetura multinuvem também 
faz parte da economia da transformação. 
Informações em tempo real sobre riscos 
de terceiros, comportamento dos usuários, 
anomalias de dados e ameaças são 
essenciais para uma detecção mais rápida 
e uma resolução mais eficaz.

EXEMPLO Nº 2

Proxy local NG SWG SaaS

Consolidação Proxy + CASB + DLP

Appliances FTE

$-

$4,000

$2,000

$6,000

$10,000

$8,000

$12,000

$K USD

Não estão incluídos: equipamentos de decriptografia TLS/SSL, equipamentos de DLP

VANTAGENS FINANCEIRAS EM 3 ANOS:
Proxy on-premises vs. NG SWG SaaS

SaaS
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Consolidação de segurança e rede

As empresas em geral adquiriram muitos equipamentos e soluções ao longo dos anos, que estão prontos para 
serem substituídos em um mundo pensado para a nuvem. A frase que os Diretores de Informática/Diretores 
Executivos de Segurança da Informação mais costumam dizer é “Preciso consolidar”. A consolidação de tecnologias 
não é uma tarefa simples, mas pode ser facilitada usando conceitos como o Secure Access Service Edge (SASE) 
do Gartner para identificar quais os principais recursos necessários para suportar o futuro ecossistema da empresa.

JORNADA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Amplo uso
de escritórios

Múltiplos 
data centers

Muitas filiais, 
uso Intenso de VPN

Crescimento da força 
de trabalho móvel

Surgimento de
IaaS/PaaS/SaaS

Consolidação 
de data centers

Secure access 
service edge (SASE)

Convergência entre 
Rede e Segurança

Nuvem híbrida ou 
completa e madura

Serverless & 
edge computing

Explosão de API
e Aplicações SaaS

Extensão 
da nuvem

Migração para 
uma segurança 

baseada na nuvem

Nuvem como novo 
modelo operacional

Migração 
para a nuvem
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Um elemento básico na arquitetura futura da maioria das empresas é o foco nos seguintes 
itens, de preferência com o menor número de plataformas possíveis, com integrações por API 
e uma rede global rápida e de alto desempenho para oferecer acesso à infraestrutura e às 
aplicações corporativas.
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Gestão de Identidades & 
Zero Trust Network Access 

 (IAM e ZTNA)

Segurança de Nuvem & 
da Web  Nuvem/Gateway

(proxy e CASB)

Proteção de Dados 
(Classificação de 

Dados e DLP)

Proteção
contra Ameaças 
(Anti-malware, 
Sandboxing, 

Browser Isolation)

Proteção de Endpoint
(NG AV, EDR)

Automatização 
e orquestração 
(SIEM & SOAR)

Ao avaliar a redução de custos e este novo 
modelo, é preciso continuar garantindo 
valor, benefícios e redução de riscos nas 
empresas, oferecendo simultaneamente 
a melhor conectividade e flexibilidade para 
a força de trabalho. Afinal, o orçamento 
de segurança deve estar sempre alinhado 
à propensão aos riscos da empresa.

Muitas empresas estão sofrendo as 
consequências de não transformar a rede 
para melhor atender às mudanças na 
infraestrutura de TI.



Secure Access Service Edge:
https://resources.netskope.com/cloud-reports/
adoption-guide-for-sase-portuguese

Netskope NewEdge:
https://www.netskope.com/platform/newedge

Protegendo Trabalhadores Remotos:
https://www.netskope.com/solutions/
securing-remote-workers

Muito Além das VPNs:
https://www.netskope.com/solutions/
virtual-private-networks

O perímetro das redes está se desfazendo. É preciso criar um novo perímetro que seja capaz de proteger usuários e dados em qualquer lugar, sem criar problemas 
na forma de fazer negócios. A nuvem de segurança Netskope oferece visibilidade incomparável e proteção dos dados contra ameaças em tempo real, permitindo que 
os usuários acessem serviços na nuvem, sites e aplicações privadas em qualquer lugar, de qualquer dispositivo. Só a Netskope entende a nuvem e oferece segurança 
centrada em dados a partir de uma das maiores e mais rápidas redes de segurança globais, dando às maiores empresas do mundo o equilíbrio exato entre proteção 
e velocidade para garantir a agilidade e segurança em sua jornada de transformação digital. Reinvente seu perímetro com a Netskope.
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Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos donos. 03/21 EB-445-1

Para Mais Informações
A Netskope pode ajudar você a alcançar bons resultados econômicos com a transformação de rede e da segurança 
para a nuvem. Para mais informações, entre em contato com um   representante de vendas local ou parceiros da Netskope, 
ou consulte as seguintes páginas:


