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É inegável que a tecnologia tem sido um dos grandes
impulsionadores de qualquer negócio, logo, é um grande
transtorno não podermos contar com ela. Pensando no risco
do negócio, quanto tempo ele consegue sobreviver sem a
tecnologia? Você deve estar pensando, eu não posso ficar
sem ela nem por um minuto, pois isso impacta diretamente o
resultado dos negócios.
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O mundo está mais agitado e instável, e ao mesmo tempo dinâmico e cheio

Em ambos os cenários, sua empresa pode tomar medidas preventivas e

de oportunidades. Se por um lado temos muita competição e ameaças

cautelosas para mitigar riscos, sendo assim altamente recomendada após

do meio digital, por outro contamos com a democratização da tecnologia,

a implantação das soluções a contratação de fornecedores que realizem

novos modelos de negócio e um ciclo mais rápido de mudanças. O Brasil

testes e garantam a viabilidade das soluções.

está entre os 5 países que mais sofrem com ataques cibernéticos no mundo
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com objetivo de acessar informações sensíveis das empresas, e essas

De fato, é um assunto complexo e relevante, e neste e-book você terá a

possuem duas estratégias de defesa: combater o ataque utilizando camadas

oportunidade de aprofundar sua compreensão em relação aos ataques

sofisticadas de soluções de proteção do ambiente, ou a resiliência, ou

cibernéticos, exposição ao risco, gerenciamento da continuidade do

seja, sua capacidade de ser atacada e manter os seus sistemas todos em

negócio, gestão de riscos, ferramentas e exemplos práticos de casos de

funcionamento.

sucesso. Tenha uma boa leitura, e vamos juntos!

A chegada de um novo vírus agressivo à

Diante deste cenário, em 2021 a palavra da

Neste e-book vamos abordar, particularmente,

humanidade, e que se dissipou em todo o

vez é RESILIÊNCIA. As ações de agora em

sobre a implementação de um plano de

mundo, forçou as organizações a adotarem

diante devem refletir em comportamentos

continuidade a partir de um departamento

sistemas que possibilitassem que suas equipes

organizacionais que permitam implementar

de Tecnologia (TI) altamente capacitado para

se mantivessem trabalhando em segurança.

um sistema coordenado por processos e

contornar qualquer situação que coloque em

Com os colaboradores em home office, as

informações, e contribuir para a tomada de

risco a segurança da sua companhia. Com essa

companhias que já estavam realizando a

decisões assertivas e eficazes de modo a

leitura você irá entender o quão importante é

transição de suas redes para a tecnologia

permitir a continuidade do seu negócio.

respeitar os detalhes que toda tecnologia exige

em nuvem precisaram acelerar o processo,

e saber como manter o seu negócio preparado

enquanto milhares de outros negócios deram o

para continuar, em qualquer situação.

start necessário para difundi-la em sua base.
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Entenda o que é um
ataque cibernético e
quão exposto o seu
negócio pode estar
A covid-19 chegou ao Brasil em meados de fevereiro e
início de março de 2020, e acompanhando o vírus, veio a
necessidade de acelerar ou realizar mudanças dentro das
empresas para permitir que os colaboradores mantivessem
suas funções mesmo estando em suas casas.
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Junto à aceleração da implantação de soluções

Devemos lembrar que a exposição dos dados

Empresas como Netflix, Linkedin, Facebook,

de mobilidade, intensificou-se também o

de uma organização pode levá-la à falência,

Uber, Adobe e Netshoes já tiveram seus

oportunismo dos hackers. Organizações que

isso porque o hacker pode sequestrar as

dados vazados por hackers e perderam a

antes não investiam o suficiente em segurança,

informações, criptografar e fazer com que

confiabilidade do mercado ao longo de um

passaram a entender a importância de se

a administração do negócio perca qualquer

período. Confira no quadro abaixo.

manterem menos vulneráveis aos ataques

acesso, deixando a empresa sem alternativas

cibernéticos.

e podendo gerar consequências severas. Em
resumo, o atacante rouba as informações para

Antes de dar início a este capítulo, é necessário

vender, ou sequestra para pedir resgate.

entender o que é de fato um ataque cibernético.
O hacker tem como objetivo invadir um

Com muitos negócios on-line em evidência, em

ambiente tecnológico, a fim de chegar ao

2020 foi possível observar uma explosão de

servidor para ter acesso aos dados da empresa,

casos de vazamento de dados. Isso se deve ao

que podem ser os mais diversos, desde dados

fato de o Brasil integrar a lista dos TOP 5 países

de clientes até informações sigilosas. Há uma

mais atacados do mundo.

infinidade de opções.
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Netflix, LinkedIn e outros
1,4 bilhão de senhas vazadas.
Facebook
87 milhões de dados vazados.
Uber
57 milhões de dados vazados.
Adobe
38 milhões de dados vazados.
Netshoes
2 milhões de dados vazados

Quanto sua empresa
está exposta ao risco?
A exposição é inerente e o risco é alto, entretanto, é

de produtividade. É possível dar continuidade a sua

necessário investir em soluções de segurança não somente

organização com a menor perda de dados possível e em

nos servidores, mas também em dados, sistemas e nos

pouco tempo.

computadores dos colaboradores. A SGA TI em Nuvem
atua com a solução líder de mercado para contingência,

Fale conosco e saiba como podemos juntos levar

ou seja, em caso de ataque com roubo ou sequestro

mais segurança ao seu negócio.

de dados, a operação do seu negócio mantém o ritmo

Agora releia a pergunta e reflita, o quanto a sua empresa está exposta ao risco?
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A Gestão da
Continuidade
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) tem
como definição de Gestão de Continuidade de Negócios
(GNC) os processos que identificam potenciais ameaças
a uma companhia, e quais impactos poderiam ocorrer em
casos de colapsos. Mas como entender esse conceito e
aplicá-lo da forma correta no TI do seu negócio?
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A aceleração tecnológica sentida desde o início

a importância correta à segurança cibernética

vulnerabilidade das organizações frente a uma

de 2020 demonstrou que as organizações

e garantir a resiliência do seu negócio é uma

realidade em que a digitalização empresarial

estão mais suscetíveis às iniciativas digitais.

decisão assertiva e estratégica.

aumenta significativamente ao longo do
período. É preciso compreender as limitações

Uma forma de provar isso é analisar a
Pesquisa do Conselho de Administração do

É necessário entender que o benefício gerado

que esse comportamento carrega, uma vez que

Gartner de 2021, onde 34% dos participantes

pelo investimento em tecnologia intensifica

a interrupção dos processos do seu negócio

afirmaram que apoiam a aceleração dessas

a segurança do negócio, gera otimização de

pode gerar a falência da organização.

iniciativas. Em direção a esse percurso, 28%

custos, permite criar oportunidades e modificar

também pretendem adicionar lideranças como

a forma como as empresas realizam suas

A segurança cibernética é parte fundamental

chefes de crise, risco, segurança, estratégia,

entregas ao mercado, desde que feita de forma

de um negócio, e a falta de controle básico ou

sustentabilidade e resiliência.

orientada a resultados.

treinamento de funcionários contribui para o
aumento do risco de violação dos dados. Por
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A SGA TI em Nuvem entende que um caminho

Em outra pesquisa divulgada pelo Gartner,

isso, é extremamente importante desenvolver

natural rumo ao digital considera imprescindível

temos um dado preocupante: a segurança

um protocolo a ser seguido, caso ocorra algum

a implementação de um programa de Gestão

cibernética cresceu 12% em 2018, mas a

ataque.

de Continuidade que permita resposta eficaz e

projeção é que ela caia para até 7% até

rápida diante de uma crise ou interrupção. Dar

2023. O declínio em segurança demonstra a

Lembre-se, estratégias, habilidades, processos
e ferramentas são essenciais para que uma
organização preserve a privacidade não só de
seus dados, mas também os de seus clientes e
fornecedores. A forma como ela se protege e reage
na gestão de dados pessoais é essencial para a
continuidade do negócio e a manutenção da sua
credibilidade no mercado.
Sua equipe de colaboradores também é

34% dos CEO’s apoiam a aceleração de iniciativas digitais

X
7% apenas investe em segurança

responsável pela segurança cibernética do seu
negócio. Entender a representatividade de cada
um e se antecipar adequadamente ao colapso é
uma oportunidade. Treine seu pessoal, mantenha

Você está ciente disso?

uma equipe de TI capacitada e com os recursos
necessários para agir rapidamente em caso de
detecção de violação de dados.
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Quanto vale a segurança dos dados da sua
organização e sua credibilidade perante
seus clientes?

A importância do
Gerenciamento de
Riscos e a antecipação
de possíveis ataques
Engana-se quem pensa que empresas que não migraram
para a tecnologia em nuvem estão fora do risco de ataques
cibernéticos. A verdade é que todas as empresas que se
beneficiam de alguma forma com a Tecnologia da Informação
(TI) devem se atentar para a Gestão de Riscos. Se de um lado
estão as tomadas de decisões assertivas, do outro está o risco,
cabendo ao executivo ou gerente buscar o equilíbrio para
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garantir o sucesso da empresa.

De fato, o risco é inerente à rotina corporativa, mas de que forma devemos

permita assertividade na tomada de decisão e a ativação de um plano de

agir para prevenir problemas e minimizá-los?

recuperação de dados. E assim, garantir que a gestão da continuidade do
seu negócio mantenha o funcionamento em qualquer situação de risco,

A gestão de risco caminha lado a lado com a gestão da continuidade.

com a integralidade das estruturas organizacionais em conformidade com a

Quantos filmes de ficção científica você já assistiu onde o mocinho salva

corporação.

o mundo de desastres naturais ou guerras, apertando um único botão?
Então, a partir de agora considere-se o mocinho do seu negócio e permita

Agora a situação deixa de ser um filme repleto de efeitos especiais e passa

que seu aliado, o setor de TI, teste suas defesas e vulnerabilidades, criando

a ser uma realidade constante. É importante se manter prevenido de vírus,

alternativas e backups para que seja possível salvar o seu mundo em poucos

malwares, fraudes, falhas de segurança, roubo de senhas, erros humanos,

cliques.

desonestidade pessoal, spam, falhas de sistemas e tantas outras formas de
perder o controle da segurança do seu negócio.

Parece muito fictício para você? Mas a realidade do setor de TI tem como
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resultado incluir processos que visam identificar e controlar ameaças

Entenda quais os principais passos para fazer a gestão de risco de

aos seus ativos digitais e tenham um plano de resposta imediato, que

forma assertiva e eficaz:

1° Passo - Identificar o risco

2º Passo - Analisar o risco

3º Passo - Mapear o risco

Reconhecer a vulnerabilidade do seu

É normal não se ter a real dimensão

Saber qual a dimensão da sua

negócio e se prevenir! Existem técnicas

dos acessos a certos tipos de dados

vulnerabilidade é essencial para traçar

e ferramentas específicas para se

em uma organização, mas é importante

uma gestão de resposta. É preciso

identificar esses possíveis riscos. Leia

ter o controle de todos eles e entender

entender, mapear e estruturar os

o próximo capítulo para entender quais

os processos para se identificar os

riscos para, em seguida, definir o

são e como isso pode ser conduzido,

possíveis riscos. Sua equipe de TI deve

orçamento destinado a segurança do

afinal, nem todo dado precisa ser

ser qualificada e contar com recursos

seu negócio. A organização dessas

protegido da mesma forma, e entender

para realização desse diagnóstico. Essa

informações contribui para a criação

as reais necessidades da sua empresa

etapa é de extrema importância para

de uma estratégia de resposta em

faz toda a diferença.

criar uma gestão de risco que saiba
como proceder em caso de colapso.

caso de imprevistos, criando passos
para frear os diversos tipos de ataques
dentro de cada etapa de segurança e
vulnerabilidade.
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4º Passo - Solucionar o risco ou criar
alternativas
Como dissemos logo no início deste
e-book, os riscos são inerentes à
digitalização do negócio. Mas é
extremamente importante entender que
um planejamento de resposta ao risco
pode servir de protocolo de emergência
em casos extremos e necessários. Após
reconhecer, analisar e mapear possíveis
ameaças, é importante estabelecer um
plano de ação para tratar ou modificar
o que foi identificado. Classificar de
acordo com a intensidade e o nível, para
buscar soluções prioritárias. Além disso,
é importante que os riscos considerados
altos sejam trabalhados para alcançarem
níveis aceitáveis.
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5º Passo - Monitorar e rever o risco
É preciso monitorar e rever a segurança
da organização periodicamente. Testar
controles de segurança é a forma mais
garantida de manter a eficácia da gestão
de risco e determinar se os controles
estão trabalhando conforme o esperado.
Vale ressaltar que as organizações
priorizam o serviço de auditoria e se
concentram apenas no controle interno
amplamente voltado para o financeiro.
Use esse serviço também nos controles
de vulnerabilidade para agregar valor
e aumentar a postura de segurança
da sua organização, criando testes e
combinações de penetração para gerar
mais confiabilidade a sua empresa.

6º Passo - Aceitar o risco e trabalhar o
plano de continuidade
Mesmo com uma equipe capacitada
e preparada para riscos, sistemas de
verificação e processos de segurança
robustos, é possível que as organizações
sofram violações de alto nível. Se as
medidas de segurança falham, as
consequências desencadeiam como um
efeito dominó, afetando a produtividade,
aumentando custos e gerando até
possíveis multas reguladoras.
Por isso é importante seguir todas as
etapas descritas e por fim aceitar o
risco, desenvolvendo e implementando
um plano de continuidade adequado.

Quais ferramentas
devo utilizar?
Listamos algumas ferramentas e soluções para você
se atentar e evitar transtornos futuros. Confira 6
itens básicos para a segurança e longevidade da sua
organização:
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1 – SGA Disaster Recovery
2- Firewal
3- Sistemas de Controles de Acessos
4 - Criptografias e Protocolos de Segurança
5 - Backup Inteligente
6 - Equipe treinada e capacitada
17

Case: como a Precon
Engenharia venceu um
ataque de ransomware
e deu continuidade aos
negócios
Neste momento você já se deu conta que o risco de um ataque
cibernético é iminente, e que por mais alternativas, estratégias
e preparo você tenha, ainda é possível que ocorra uma invasão.
Entretanto, a essa altura, você também já sabe que é possível
se preparar e criar formas de evitar um colapso dentro da sua
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organização, e foi isso que a Precon fez.

A parceria com a SGA já estava em andamento

mais de duas horas após a detecção do evento.

No ponto de vista da SGA Tecnologia Inteligente,

com o projeto de jornada para a Nuvem da

Abandonamos a estrutura local e começamos a

é incrível perceber como a Precon embarca

empresa. E apesar da estratégia para evitar

utilizar a estrutura em nuvem, com percepção de

tecnologia no processo de construção e de

ataques, a Precon foi vítima de um ransomware

mudança de quase zero para os usuários finais”,

fabricação dela.

em março de 2019.

ressaltou Thiago Alvarenga.
Thiago ainda detalhou dados importantes sobre

De acordo com o gerente de TI da companhia na

Perceba novamente o quanto é importante

esse processo de transformação do negócio. “A

época do ataque, Thiago Alvarenga, grande parte

cumprir os requisitos de gestão de risco, gestão

solução em nuvem nos trouxe a oportunidade

dos servidores foram criptografados. Imagine

de continuidade e antecipação ao ataque. A

de um ganho no estudo de VPL de algo próximo

só, em um momento rotineiro dos processos

elaboração do protocolo para momentos de

a 30% comparado ao desenho on premisses. Na

de trabalho, um ataque que poderia impedir a

vulnerabilidade é essencial para a funcionalidade

nuvem nós temos os nossos principais ERP’s:

continuidade do negócio. A parceria com a SGA

de todas as ações necessárias para a migração

SAP, RM Totvs, com todas as suas suítes, File

foi fundamental para a rápida recuperação dos

de estrutura para o backup, evitando colapso.

Server e todas as soluções que a gente precisa

dados, pois junto à equipe de tecnologia da

Thiago tem convicção que a senioridade dos

para garantir a disponibilidade para a Precon

empresa, se mobilizaram para colocar em prática

profissionais da SGA em conjunto com uma

Engenharia”, explicou o gerente.

o plano de resposta, que consistia em transferir

parte técnica muito bem estruturada e segura,

todos os processos para o sistema em nuvem.

foram primordiais para uma migração bem

“Fizemos a virada e disponibilizamos o uso dos

sucedida e ágil.

sistemas, principalmente o SAP, em pouco

19

A gestão da continuidade é realizada a quatro mãos, ou seja, uma parceria de sucesso
entre a Precon e a SGA, e essa forma de trabalho garante que a companhia esteja
sempre seguindo as tendências de melhores práticas de compliance. Enquanto

Podemos dizer que
nós somos mais de
95% de um ambiente
em nuvem.

nas ferramentas de acompanhamento financeiro é possível ter detalhes de cada
ambiente, gerando segurança e assertividade nas movimentações, seja de upgrade ou
downgrade do ambiente.
Outro ponto importante e muito bem destacado pelo diretor comercial da Precon
Engenharia, Felipe Bernardes, é a cultura da transformação digital do datacenter
da companhia. O diretor tinha como objetivo contar com um departamento de TI
mais presente em todas as áreas da organização, pensando o negócio e atuando
conjuntamente nas áreas, ao invés de um setor preocupado com a infraestrutura.
De 2019 até o momento, o diretor acredita que está conseguindo trazer a equipe
de tecnologia cada vez mais para dentro do negócio, com participação ativa nas
áreas. E foi Felipe Bernardes o responsável em buscar a terceirização para a nuvem e
outsourcing de equipamentos.
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Quem é a Precon Engenharia
Para quem ainda não conhece a Precon, a organização é destaque no
mercado imobiliário por um método de construção inovador. A empresa
monta condomínios prediais de forma sustentável e com baixa geração de

A decisão
foi assertiva
Felipe Bernardes
Diretor Comercial da
Precon Engenharia.
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resíduos, em tempo recorde de montagem e entrega de apartamentos.
Confira o case de sucesso da parceria entre a SGA TI em Nuvem e a Precon
Engenharia e vamos juntos agora levar segurança e inovação para o seu
negócio, através da tecnologia em Nuvem
A construtora Precon Engenharia, vence ransomware utilizando a Cloud.

Curtiu?
Sua opinião é importante para
nós, compartilhe o que achou
em nossas redes sociais ou
pelos canais de comunicação!

Acesse

Conheça nossas redes

