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Introdução  
O setor de cibersegurança vem lutando para se adaptar aos ataques cada 
vez mais engenhosos e elusivos desde as primeiras ameaças avançadas de 
alto perfil e persistentes, como Operação Aurora e Stuxnet. Os anos que se 
seguiram têm sido uma verdadeira brincadeira de gato e rato, pois os 
autores das ameaças inovaram com novas táticas e recursos, incluindo 
táticas de evasão sofisticadas e vulnerabilidades de dia zero.  

Em 2020, o cenário de ameaças teve aceleração drástica, causando várias 
violações de alto perfil em órgãos do governo, infraestrutura crítica, 
empresas de grande porte e até mesmo em empresas de segurança. 
Consequentemente, surgiu a urgência de modernizar a segurança, levando 
a novas práticas como a estrutura de confiança zero e a plataforma 
Security Service Edge (SSE). Contudo, o cenário de ameaças só está 
piorando. De acordo com a pesquisa Future Enterprise Resiliency and 
Spending Survey, Wave 3 da IDC (abril de 2022, n = 828), a expectativa dos 
líderes empresariais é de que a guerra entre Rússia e Ucrânia gere mais 
ataques cibernéticos, com 38% dos respondentes aumentando suas defesas de cibersegurança como resposta.  

A urgência em proteger dados e sistemas sigilosos é constantemente contrabalançada por considerações do mundo  
real de negócios. A natureza dos desafios de segurança, própria da transformação digital, não é só técnica. Os sistemas 
de segurança precisam oferecer proteção sem prejudicar as operações de negócio. A história tem mostrado que 
ferramentas de segurança disruptivas podem ser configuradas para apenas monitorarem ou para serem desligadas 
totalmente, reduzindo a eficácia da segurança. Em termos simples, a segurança precisa ser exata, confiável, ter bom 
desempenho e não causar atrito. A transformação da segurança deve ir além de uma mera adaptação à mudança 
tecnológica, mas deve também levar em consideração o “fator humano”.  

À medida que novas tecnologias e práticas de negócio introduzem vetores de ameaças dantes 
inconcebíveis, a transformação digital apresenta a oportunidade de enfrentar essas ameaças, 
bem como os desafios de segurança existentes, incluindo o “fator humano”. 

 

PRINCIPAIS ESTATÍSTICAS 
» 30% dos compradores de TI mencionaram 

“uma luta contínua entre a flexibilidade 
dos funcionários e requisitos de 
segurança” como o maior desafio 
empresarial ao implementar as iniciativas 
de transformação do trabalho. 

» 27% das empresas mencionaram que 
preocupações com a segurança da nuvem 
e dos dispositivos móveis são os maiores 
desafios técnicos; 20% citaram “largura de 
banda da rede”. 
 
Fonte: EMEA's Future of Work Survey, da 
IDC de março de 2020, n = 415  
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Ajustes inteligentes à estratégia de segurança geram benefícios de negócios  

Adoção da transformação digital para maximizar o valor de negócio  
A transformação digital revelou novas práticas inovadoras, reformulando onde, quando e como os negócios ocorrem.  
A pesquisa da IDC confirma que o processo gerou benefícios tangíveis, como resiliência e escalabilidade dos negócios e 
produtividade dos funcionários. Por exemplo, apesar dos desafios de uma migração apressada para o “trabalho em casa” 
em 2020, os respondentes também informaram que a produtividade dos funcionários aumentou devido à 
transformação digital, sendo que a maioria das organizações reportou ganho de 25 a 50% (Pesquisa da IDC Future 
Enterprise Resiliency and Spending Survey, Wave 3, abril de 2022, n = 231). Os compradores de TI comentaram que 
“melhor largura de banda e segurança da rede para trabalhadores remotos e localizados em escritórios” foi o principal 
investimento que as empresas fizeram ou planejaram para 2021 visando possibilitar comunicação e colaboração entre a 
força de trabalho (Figura 1). 

FIGURA 1: Segurança e networking como capacitadores de negócios na era da transformação digital  
Q Quais são os três principais investimentos em tecnologia da organização realizados em 2021 

ou planejados para 2022, visando possibilitar comunicação e colaboração entre os membros 
da força de trabalho? 

 
n = 828 
Observação: foram aceitas respostas múltiplas. 
Fonte: Future Enterprise Resiliency and Spending Survey, Wave 3, da IDC de abril de 2022 
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Muitas organizações agora adotam os modelos de trabalho híbrido e flexível para o futuro. Mas, quando foi perguntado 
aos respondentes sobre como classificariam a capacidade de sua equipe de monitorar e medir a experiência do usuário 
final com o trabalho em casa/trabalho remoto (1 = nenhuma capacidade, 5 = alta capacidade), 23% marcaram 5 para sua 
capacidade, enquanto 33% marcaram 3 ou menos para sua capacidade. Para melhorar a experiência do usuário final, as 
empresas citaram planos de investimento em ferramentas especializadas no monitoramento do desempenho, bem 
como na infraestrutura de rede do usuário final/trabalhador remoto (Figura 2). 

FIGURA 2: Líderes empresariais concentram-se no aprimoramento da experiência do usuário 
Q Que investimentos sua organização está planejando fazer para incrementar sua capacidade 

de gerenciar a rede de trabalho em casa/trabalho remoto e experiência de usuário com 
aplicativos? 

 
n = 828 
Observação: foram aceitas respostas múltiplas. 

Fonte: Future Enterprise Resiliency and Spending Survey, Wave 3, da IDC de abril de 2022 
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A transformação da segurança se adapta ao fator humano para reduzir riscos  
A natureza de mudança constante do trabalho apresenta novas vulnerabilidades, enquanto agrava os vetores de 
ameaças conhecidos. À medida que a rede evolui, as práticas de segurança também precisam evoluir para liberar todos 
os benefícios da transformação digital. A transformação digital, sem uma transformação proporcional da segurança, é 
um convite ao fracasso. Por exemplo, em 2022, erros simples cometidos por usuários durante as apressadas migrações 
para a nuvem causaram várias violações de dados de alto perfil, incluindo a exposição de anos de registros confidenciais 
de funcionários de um aeroporto. E mais, o processo é cíclico: o desenvolvimento de novos pontos de controle da 
segurança gera a necessidade de adaptação dos requisitos do sistema de rede.  

Um aspecto positivo é que a era da transformação digital também apresenta uma oportunidade para os provedores  
de segurança abordarem uma troca decorrente há tempos da cibersegurança: desempenho x proteção. Esse ponto 
problemático é conhecido, e remonta a uma época quando os vendedores de firewalls adicionavam recursos embutidos 
de prevenção de intrusões. Na época, as principais considerações tinham natureza técnica, expressa em termos de 
banda larga e latência. Agora, as mudanças tecnológicas e operacionais introduzidas pela transformação digital requerem 
que os responsáveis pela segurança considerem o desempenho no contexto do fator humano. Sob esse aspecto, o 
desempenho passa a ser imperativo para a segurança.  

Considere o impacto profundo e direto que o mau desempenho da rede pode ter sobre os usuários finais. A degradação 
do desempenho pode causar interrupções, distração e transtornos aos usuários. Uma paralisação terá impacto direto e 
quantificável sobre a produtividade. Soma-se a isto também interrupções pequenas e múltiplas. Os usuários podem 
desperdiçar tempo tentando resolver problemas de conexão pessoalmente. Qualquer uma dessas situações pode deixar 
o usuário final frustrado.  

Em última análise, essas experiências adversas dos usuários são desgastantes para a produtividade e o valor de negócio. 
No entanto, elas também representam um risco iminente para o negócio. Usuários finais frustrados podem procurar 
soluções paliativas para o problema, e os usuários podem tentar desabilitar ou contornar os controles de segurança. A 
consequente falta de controle corporativo da TI faz com que os dados fiquem desprotegidos e que as organizações de TI 
fiquem cegas quanto ao comportamento dos usuários, telemetria e outros sinais importantes de segurança. Os usuários 
são vulneráveis a malware, phishing e ataques pela engenharia social, incluindo extorsão, artifícios ou outras formas de 
manipulação.  

Principais tendências impulsionando a transformação da cibersegurança  
A transformação digital causou uma mudança drástica no ambiente da TI, introduzindo novos vetores de ameaças em 
um momento em que o risco cibernético já se intensifica. De acordo com a pesquisa da IDC de dezembro de 2021, Future 
Enterprise Resiliency and Spending Survey, Wave 11 (n = 858), 44% das organizações reportaram ataques de ransomware 
em 2021: dentre as vítimas que pagaram resgate, 20% pagaram um resgate de seis dígitos. A maioria dos ataques de 
ransomware ocorreu depois que os atacantes obtiveram acesso à rede por meio de usuários que faziam uso normal da 
internet (Figura 3).  
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FIGURA 3: A maioria dos ataques de ransomware requer interação humana  
Q Pensando no incidente de ransomware mais recente que bloqueou acesso aos sistemas ou 

dados, qual foi a fonte mais significativa do comprometimento inicial? 

 
n = 444 
Base = respondentes que indicaram que sua organização havia sofrido ataques/violações de ransomware 

Fonte: Future Enterprise Resiliency and Spending Survey, Wave 11, da IDC de dezembro de 2021  
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o trabalho em casa ou para o trabalho híbrido. Como foi observado, a pesquisa da IDC demonstra que esse modelo 
promove a produtividade. Não é de surpreender que a IDC preveja que até 2023 a transformação digital e a volatilidade 
dos negócios farão com que 70% das organizações G2000 implantem modelos de trabalho remoto ou que priorizem o 
híbrido (fonte: FutureScape: Worldwide Future of Work 2022 Predictions, da IDC de outubro de 2021).  
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Mas, surgiram desafios para a segurança. Os usuários dependem mais dos dispositivos pessoais para trabalhar de 
qualquer lugar, a qualquer hora. A organização de TI tem menos controle ou visibilidade desses dispositivos. A mesma 
preocupação quanto ao “traga o seu próprio dispositivo” (BYOD, na sigla em inglês) também existia quanto às redes 
existentes. O que preocupava era a falta de controle da TI sobre esses dispositivos: dispositivos de uso pessoal podiam 
ser utilizados para acessar dados ou sistemas sigilosos. Hoje, essa preocupação gira mais em torno do acesso remoto, 
pois as conexões da VPN com redes não hierárquicas (flat networks) são semelhantes ao problema de BYOD.  

O desafio de proteger dados não é menos complicado com a transformação digital. Os aplicativos de colaboração estão 
cada vez mais poderosos, são de fácil uso e onipresentes, e ganham destaque nos espaços de trabalho corporativos. A 
pesquisa da IDC observa que há uma preferência cada vez maior por ferramentas de colaboração online como prioridade 
e por aplicativos em nuvem: 76% das organizações que usam aplicativos de colaboração em equipes afirmam que 
reduziram a quantidade de e-mails em mais de 20% e algumas organizações informaram reduções ainda maiores. Como 
resultado, as comunicações agora são feitas em tempo real, de forma assíncrona e usando um tom mais conversacional 
do que a correspondência por e-mail. Essas características melhoram a produtividade, mas também aumentam o risco 
de exagero de compartilhamento, vazamentos de dados não intencionais ou outras violações de políticas. O desafio é 
aumentado quando se inclui o potencial de acesso ou compartilhamento de dados pelos usuários finais através de contas 
ou dispositivos pessoais. As políticas que governam o uso de um aplicativo aprovado variam de acordo com o tipo de 
conta em questão.  

Na era da transformação digital, a segurança precisa acomodar as necessidades de negócio  
Conforme a natureza tecnológica do negócio continua a evoluir, o mesmo deve ocorrer com as práticas e tecnologias de 
segurança. Os vendedores de proteção competem para oferecer o que há de melhor, gastando milhões em pesquisas de 
ameaças para identificar novas vulnerabilidades, bloquear ameaças de dia zero e reduzir o tempo até sua detecção.  

Mas, a segurança não pode existir em um silo. Enquanto a detecção de ameaças deve ser rápida e precisa, uma 
experiência sem atritos é imprescindível. Por sua vez, os mecanismos básicos de segurança devem ser confiáveis, ter bom 
desempenho e não causar atrito. Essa é a diferença entre as soluções de segurança que possibilitam a transformação 
digital e as soluções de segurança que simplesmente se adaptam à transformação.  

Enquanto as práticas de segurança se concentram em demasia nos fatores de confidencialidade e integridade, a 
disponibilidade costuma ser negligenciada. Paralisações dos serviços de segurança podem causar problemas nos 
sistemas protegidos ou forçar as organizações de TI a confiar nos métodos herdados para sua proteção. Na pior das 
hipóteses, as empresas podem precisar ignorar totalmente os sistemas de proteção.  

Os serviços de proteção também devem ter bom desempenho para assegurar a disponibilidade dos sistemas protegidos, 
porque a deterioração do desempenho pode causar pane ou mal funcionamento dos aplicativos. As interrupções podem 
causar disrupção dos negócios, como paradas do trabalho, frustração do usuário final e atraso nas negociações. Da 
mesma forma, os provedores de serviços em nuvem fazem investimentos vultuosos para garantir uma experiência de 
usuário com desempenho. Mas os serviços de proteção que acrescentam latência excessiva para a experiência do 
usuário acabam solapando os benefícios da adoção da nuvem e dificultando a produtividade. Os serviços de proteção 
que não oferecem otimização da rede podem acrescentar segundos ao tempo de carregamento de uma página para 
aplicativos SaaS importantes, o que pode resultar em várias horas de produtividade perdida mensalmente. 
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Tendências de convergência na segurança cibernética 
A urgência para adaptar a segurança à era de transformação digital trouxe novas estruturas e soluções, como as 
arquiteturas Secure Access Service Edge (SASE) e Security Service Edge (SSE). Esses modelos emergentes oferecem 
benefícios, como por exemplo:  

» Integração da segurança: a arquitetura de segurança atual é muito complexa e precisa ser a mais integrada 
possível. A integração oferece benefícios, como aplicação uniforme de políticas, proteção abrangente e 
capacidade de ampla observação. As ferramentas integradas de segurança não operam nos silos de proteção, 
abrindo algumas brechas para que os atacantes explorem.  

» Convergência da segurança: a convergência trata do valor de negócio. O número limitado de produtos pontuais 
reduz a complexidade do negócio. O licenciamento simplificado e a possibilidade de maiores descontos também 
oferecem benefícios de valor de negócio. Um painel de controle único para o gerenciamento reduz a 
especialização e o tempo necessários para o uso de várias interfaces de usuário desiguais para diversas 
ferramentas de segurança.  

» Convergência de redes e segurança: a tendência da SASE requer uma reavaliação visionária das funções de 
segurança de networking e de redes. A interpretação atual da plataforma SASE é uma abordagem cumulativa, que 
essencialmente acrescenta a funcionalidade SD-WAN aos pontos de controle da segurança. Uma abordagem mais 
holística à integração inteligente pode impulsionar o valor de negócio e os resultados de segurança.  

Não existe um botão para a opção “fácil” quando se trata de segurança, e SASE tem provado ser uma jornada e não uma 
“pílula mágica”. A verdadeira transformação requer uma arquitetura e rede de segurança reformuladas a partir da base e 
não uma simples ascensão e mudança para a nuvem. Enquanto as primeiras abordagens focaram nos fatores de forma 
virtual das conhecidas soluções de virtualização, essas soluções exigem processos manuais envolventes que não 
combinam com a escalabilidade elástica dos serviços na nuvem.  

Simplificando, a segurança para a nuvem de qualidade empresarial requer uma sólida base na nuvem para atender aos 
requisitos de confiabilidade e desempenho. Por esse motivo, os resultados de segurança serão diretamente impactados 
pelas capacidades – ou limitações – da arquitetura de nuvem subjacente. Ao adotar uma abordagem mais nativa de 
nuvem para a migração da segurança, as empresas podem adotar práticas corporativas e casos de uso novos e 
emergentes, ao mesmo tempo que minimizam ou reduzem o risco do negócio. 

Considerações sobre a Netskope 
Amplamente conhecida por seus recursos Cloud Access Security Broker (CASB), a Netskope oferece agora um portfólio 
completo de SSE, incluindo Secure Web Gateway (SWG), Private Access for ZTNA e firewall como serviço, bem como 
outras soluções de segurança empresarial, como Cloud Security Posture Management (CSPM). A Netskope encarou 
holisticamente o desafio da transformação da segurança, combinando uma abordagem centrada em dados com o 
princípio orientador que diz que “a rede é a segurança”. A arquitetura de nuvem da Netskope é a base das soluções de 
segurança da empresa. A Netskope já investiu mais de US$ 100 milhões na sua nuvem NewEdge, com o objetivo triplo de 
aumentar a eficácia da segurança, promover a experiência do usuário final e melhorar ao combater os desafios técnicos 
próprios da internet.  
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Principais vantagens da segurança desenvolvida especificamente para a nuvem  
O SSE da Netskope é um serviço de segurança pure-play, nativo em nuvem e integrado, contendo benefícios comumente 
associados à nuvem. Por exemplo, a segurança desenvolvida para a nuvem oferece os benefícios de negócio de evolução 
além dos ciclos de investimento baseados em CAPEX. Os serviços em nuvem também oferecem benefícios técnicos. Os 
serviços em nuvem não exigem que as organizações de TI façam backhaul do tráfego de dispositivos de usuários 
distantes para um data center a fim de realizar uma inspeção de segurança. A inspeção é realizada na nuvem. Essa 
capacidade de segurança na borda é ideal para empresas espalhadas com muitas filiais e usuários remotos. Atualmente, 
a nuvem NewEdge cobre 57 regiões com data centers capazes de computação integral, realização de todas as inspeções 
de segurança na borda, mais perto dos usuários finais, a fim de assegurar que a experiência do usuário final seja segura e 
transparente, com desvio mínimo entre usuários e aplicativos SaaS, web, nuvem ou aplicativos privados.  

A arquitetura de nuvem tem o potencial de eliminar o “gargalo” do desempenho que ocorre nos firewalls locais e em 
outros controles de segurança embutidos. A nuvem oferece a escalabilidade elástica para acelerar mais recursos de 
computação conforme forem necessários para a realização das inspeções de segurança. Para a Netskope, a nuvem 
NewEdge oferece uma arquitetura de microsserviços que pode desempenhar qualquer combinação das funções de 
segurança (ou todas) como uma arquitetura de passagem única. O design dos microsserviços maximiza a conteinerização 
para possibilitar a rápida adição ou expansão de microsserviços específicos, conforme desejado. Essa arquitetura 
possibilita que a Netskope ofereça às empresas uma proteção de rede completa, com política unificada e operações 
simplificadas na velocidade do cabo.  

Vantagens da Netskope para a propriedade em nuvem 
A Netskope tem sólida experiência em CASB, ou seja, uma prática cada vez mais orientada para a segurança dos dados. 
Embora as primeiras soluções CASB tenham fornecido visibilidade e controle de acesso aos aplicativos em nuvem, os 
compradores de TI agora querem capacidade de segurança dos dados, como a prevenção contra perda de dados (DLP). 
O CASB também requer uma forte presença na nuvem para garantir que os usuários possam acessar aplicativos em 
nuvem sem interrupções. A Netskope identificou rapidamente a necessidade de criar sua própria nuvem, e assim 
oferecer um portfólio completo de SSE que protege a experiência do usuário. Essa estratégia dá vantagens para a 
Netskope, como:  

» Segurança de borda verdadeira: a Netskope foi criada para realizar proteção na sua borda na nuvem, com todos 
os data centers capazes de computação em vez de pontos de presença (PoPs) somente para acesso. Isso reduz a 
latência ao processar no data center mais próximo, em vez de data centers centralizados mais afastados dos 
usuários finais.  

» Prova de futuro: novos serviços podem ser acrescentados pela Netskope à sua arquitetura de passagem única 
baseada em microsserviços.  

» Controle de routing/peering: a Netskope usa decisões de engenharia de tráfego e routing inteligente para evitar 
problemas com a internet pública. A Netskope se conecta diretamente com os principais provedores de aplicativos 
para internet, nuvem e SaaS, como Microsoft, AWS, Google, Salesforce, Akamai, ServiceNow, Meta e Apple, 
visando baixa latência e experiência ideal de usuário.  
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» Previsibilidade: a Netskope não depende de terceiros provedores de serviços em nuvem, o que reduz o risco 
empresarial de mudança, reduz a necessidade de resolução de problemas e simplifica o suporte. 

» Localização: a seleção dos locais ideais para os data centers baseia-se em fatores-chave que possibilitam que a 
Netskope mantenha o nível dos serviços em regiões específicas.  

» Uniformidade: o controle da infraestrutura no nível do hardware garante o desempenho, a uniformidade e a 
confiabilidade. Essa uniformidade permitiu que a Netskope adotasse uma abordagem de “fábrica de data center     
s” altamente eficiente para acelerar o processo de expansão para a nuvem.  

Desafios 
A transformação digital está permeada de complexidades e a história da transformação da segurança está em constante 
evolução. Embora a definição original de SASE inclua SD-WAN, a Netskope se preocupou em construir um ambiente de 
nuvem robusto, enquanto formava parcerias com os melhores provedores de SD-WAN. Além disso, a empolgação com 
SASE transformou o conceito, de uma definição específica para um requisito de checklist de marketing, com dezenas de 
empresas de segurança oferecendo sua própria versão de SASE. Essas considerações exigirão que a Netskope eduque 
seus clientes sobre sua abordagem às plataformas SSE e SASE.  

Compondo a história da transformação da segurança  
A abordagem da Netskope tem exigido tempo e dinheiro, e a empresa indica bons 
Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e resultados de testes com terceiros como prova 
das capacidades da nuvem NewEdge como uma plataforma empresarial de 
segurança na nuvem. O que é importante, a empresa aprendeu lições com o 
investimento na NewEdge. A Netskope simplificou o processo de construção da sua 
nuvem, usando automação para montar rapidamente novos data centers. Isso gerou 
uma rápida expansão da nuvem NewEdge e planos arrojados para desenvolvimentos 
futuros. Finalmente, a Netskope está bem posicionada para decidir sobre o rumo de 
sua jornada de transformação da segurança, com enfoque na proteção dos dados 
corporativos, uma arquitetura de passagem única dos serviços SSE e fundamentação 
no desempenho.  

Conclusão  
As empresas devem adotar a transformação digital para se manterem competitivas. No entanto, novas tecnologias e 
práticas de negócio também introduziram vetores de ameaças antes inconcebíveis. A transformação digital apresenta 
uma nova oportunidade de enfrentar os desafios de segurança existentes, incluindo o “fator humano”. Em geral, uma 
abordagem de segurança modernizada pode destravar os benefícios gerados por segurança mais forte e eficiências de 
negócios. 

Uma modernização verdadeira da segurança exigirá uma reavaliação fundamental de como os sistemas em rede podem 
impactar os objetivos de segurança. Se a segurança for bem executada, as organizações poderão adotar práticas 
comerciais e casos de uso novos e emergentes, e ao mesmo tempo minimizar ou reduzir o risco do negócio, rejeitando a 
escolha herdada entre segurança ou desempenho.  

As organizações 
podem adotar práticas 
corporativas novas e 
emergentes enquanto 
minimizam o risco do 
negócio. Mas, a 
experiência do usuário 
e o desempenho da 
rede são as peças 
centrais críticas para  
o sucesso. 
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Sobre o      analista 

 

Christopher Rodriguez, diretor de Pesquisa, Security and Trust 
Christopher Rodriguez é diretor de Pesquisas do setor de Segurança e Confiança da IDC, focado nos 
produtos criados para proteger as aplicações empresariais e a infraestrutura de rede críticas.  

 

MENSAGEM DO PATROCINADOR 

Mais sobre a Netskope 
Netskope, líder global em segurança cibernética, está redefinindo a nuvem, os dados e a segurança de      redes para 
ajudar as organizações a aplicar os princípios de  Zero Trust na proteção de dados. A plataforma Netskope Intelligent 
Security Service Edge (SSE) é rápida, fácil de usar e protege pessoas, dispositivos e dados, onde quer que estejam.  
A Netskope ajuda os clientes a reduzir riscos, acelerar o desempenho e obter visibilidade inigualável de qualquer 
atividade na nuvem, na web e em aplicações privadas. Milhares de clientes, incluindo mais de 25 empresas da Fortune 
100, confiam na Netskope e em sua poderosa rede NewEdge para enfrentar ameaças em constante evolução, novos 
riscos, mudanças de tecnologia e de redes, e novos requisitos regulatórios. Saiba como a Netskope ajuda os clientes a 
estarem prontos para tudo em sua jornada SASE, acesse www.netskope.com. 
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