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Neste material você terá, além de reflexões sobre como a tecnologia
pode tornar seu negócio mais competitivo, acesso a informações
de extrema relevância -- principalmente no mundo hiperconectado
que vivemos hoje -- sobre cibersegurança e como não deixar sua
empresa exposta a perda de dados e ataques virtuais, entre outros
perigos do nosso século.

Com o crescimento da internet e o aumento do número
de pessoas com acesso a ela, temos criado um número
absurdo de novos dados diariamente. Para se ter uma ideia,
em 2017, 90% de todos os dados do mundo haviam sido
criados somente nos 2 anos anteriores. Esses dados vêm de
diferentes origens como sites, plataformas de streaming, redes
sociais e aplicativos.
Um estudo anual da Domo, plataforma que reúne e integra
todos os dados criados ou coletados por grandes empresas,
mostra a quantidade de dados que são criados online a
cada um minuto. Se tudo isso é produzido em 60 segundos,
imagine em 1 ano!

Grande parte dos dados apresentados são criados
pelas 3,8 bilhões de pessoas conectadas à internet
independentemente. No entanto, embora muitas vezes não

• E-mails;

nos damos conta da quantidade de dados que uma empresa

• Arquivos;

pode criar ou coletar, elas também não ficam de fora dessa
lógica -- e, por conta disso, é importante ressaltar que os
dados podem ser muito mais importantes para um negócio do
que imaginamos. Você pode ter uma ideia a partir da lista de
dados a seguir (dados criados diariamente em cada negócio):

• Senhas e controles de acesso;
• Dados de estratégia e desempenho;
• Dados de funcionários;
• Dados de clientes;
• Pedidos de vendas;

https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-6

Alguns desses itens, se vistos separadamente, podem parecer
ter pouca relevância. Mas, quando analisados e colocados
dentro de seu respectivo contexto, podem trazer informações
valiosas para um negócio. Isso porque a digitalização das
informações e dos processos de uma empresa podem
impulsionar -- e muito -- os resultados.

• Histórico de transações;
• Dados de pagamento de clientes;
• Dados de faturamento.

Ao digitalizar ou automatizar processos, otimizamos o tempo
gasto com tarefas diárias, o que aumenta a produtividade das
pessoas e, consequentemente, gera melhores resultados;

Confira algumas das
principais vantagens
da tecnologia para
seu negócio:

Ao cruzar dados de clientes com seus históricos de transações
e faturamento, podemos identificar suas frequências de compra,
preferências por tipos de produtos ou serviços para cada perfil
ou identificar clientes mais ou menos rentáveis;
Ao digitalizar os processos de gestão de fornecedores e faturamento,
diminuímos os riscos de erros humanos e garantimos um melhor
controle tanto das despesas como do próprio faturamento,
identificando oportunidades de economia ou investimento;
Ao criar uma base histórica de dados de vendas e resultados,
conseguimos nos planejar melhor e desenhar estratégias
de médio e longo prazo mais assertivas.
A tecnologia, portanto, é essencial para qualquer negócio se
manter competitivo. Mas, ao mesmo tempo em que temos acesso
a mais informações valiosas para a gestão de uma empresa,
também estamos mais expostos aos riscos que a tecnologia traz

Quais são os
principais riscos
para empresas
na atualidade?

Existem diferentes riscos aos quais as empresas estão
expostas, cada um com um nível de impacto diferente para o
negócio. Mas, no geral, todos estão relacionados aos dados
que uma empresa possui -- nos dias de hoje, afinal, os dados
são uma das coisas mais valiosas que uma empresa possui.
A queda momentânea de um sistema, por exemplo, pode
paralisar uma operação toda de um negócio por algumas
horas. E isso é mais comum do que imaginamos.

Uma pesquisa da Cisco de 2018 sobre cibersegurança em pequenas e médias
empresas(1) revelou que 40% das empresas pesquisadas sofreram por oito ou mais
horas seguidas com a queda de um sistema (veja gráfico abaixo).

Queda
de sistemas
(1)- Esta pesquisa considera pequenas
empresas as que têm menos de 250
funcionários e médias empresas as que
têm de 250 a 499 funcionários. Ambas
estão incluídas no gráfico acima.

Oito horas pode até não parecer muito. Mas, imagine duas situações distintas
em um colégio, por exemplo:
Situação nº 1: Para garantir a segurança dos alunos e de quem tem acesso às
dependências da escola, a entrada do colégio tem catracas. Se a instituição fica
oito horas sem o sistema digital de reconhecimento dos alunos, como garantir a
segurança dos próprios alunos e de quem pode entrar na escola?

Situação nº 2: O colégio tem tecnologias de ensino que são
utilizadas pelo professor ou até pelos próprios alunos para o
aprendizado durante as aulas. Oito horas sem sistema prejudica
um dia inteiro de aula.

No mundo de hoje, oito horas podem ser suficientes para
que muitas pessoas sejam prejudicadas.
Outro estudo sobre pequenas e médias empresas, da The National
Archives & Records Administration in Washington, descobriu que
93% das empresas que sofreram uma perda de dados por
10 ou mais dias seguidos abriram pedido de falência em até
12 meses após o incidente e 43% das empresas sem nenhum
backup de dados e plano de continuidade de negócio encerram
seus negócios após uma perda grande de dados.

93%

das empresas que sofreram
uma perda de dados por

10 ou mais dias
seguidos

abriram pedido de falência em até

12 meses
após o incidente

Além de problemas com sistemas, há outro risco ainda maior com relação aos dados:
os ataques cibernéticos. Eles são muito mais comuns do que imaginamos e aqui
trazemos alguns números para mostrar isso:

Ataques
cibernéticos

(2) - Fonte: Ponemon Institute - The 2018 State
of Cybersecurity in Small and Medium Size
Businesses, patrocinada pela Keeper Security.
(3) - Fonte: 2018 Cisco Cybersecurity Report:
Edição especial Pequenas e Médias Empresas.
(4) - Ransomware: um malware que sequestra
e criptografa dados, geralmente até que
os usuários afetados paguem um resgate
(geralmente pago em criptomoedas). Pode criar
interrupções severas e inatividade do sistema
para pequenas e médias empresas.

Em 2018, 67% das pequenas e médias empresas sofreram algum tipo de ataque
cibernético;(2)
54% de todos os ataques cibernéticos resultam em danos financeiros de mais de
US$ 500.000, incluindo perda de receita, clientes, oportunidades e custos imprevistos
- e podendo não se limitar somente a isso;(3)
61% das empresas sofreram ataques de ransomware(4) e 70% dos entrevistados
dessas empresas relataram que o resgate foi pago.

Ataques
cibernéticos

Muitos são os alvos dos ataques virtuais: dados de clientes, dados de cartão
de crédito de clientes, dados médicos, propostas, contratos, dados de acesso
a sistemas, entre outros. De acordo com o estudo “2018 Data Breach Investigations”,
da Verizon, os principais alvos de ataques nas principais indústrias são dados
pessoais e dados de pagamento, como você pode ver no gráfico abaixo:

Os dados apontados anteriormente apontam para a urgência da busca por proteção
digital dos negócios. No entanto, mesmo com a importância dos dados e todos os

Sua empresa
está protegida?

riscos, 58% das pequenas empresas nos EUA não estão preparadas para perda
de dados.(5)
Estudos inclusive apontam que, à medida em que os investimentos com detecção
e contenção de incidentes digitais aumentam, como consequência, os custos com
recuperação, investigação e gestão de incidentes caem, como pode ser visto no
gráfico abaixo.(6)
Um grande problema do despreparo das empresas com relação à perda de dados é
a falta de pessoas especializadas, dinheiro e conhecimento sobre a proteção contra
ataques cibernéticos (7) (gráfico abaixo).

(5) - Estudo da The National Archives &
Records Administration in Washington.
(6) - Fonte: Accenture e Ponemon Institute.
(7) - Fonte: Ponemon Institute.

Por se tratar de pequenos e médios negócios,
muitas vezes é difícil a empresa ter um departamento
estruturado de TI, com conhecimento técnico
e especializado para a implantação de planos
de contenção e uma estratégia de proteção de TI.
Nesses casos, uma boa saída pode ser a contratação
de um parceiro de TI que traga experiência e
tecnologia de ponta para garantir a segurança da
operação de um negócio e, assim, faça a diferença
para a gestão estratégica e operacional. Para isso,
você pode contar com empresas especialistas em
TI, já que possuem profissionais especializados e
com anos de experiência nas melhores estratégias
e sistemas -- inclusive na resolução de problemas
em diversos negócios e situações. Elas trazem as
tecnologias e expertise de grandes empresas para
pequenos e médios negócios com menores custos,
garantindo a competitividade de tais empresas.

A importância de um parceiro
de TI para seu negócio
Como aponta a pesquisa da Cisco, as médias empresas
utilizam serviços de TI para resolver seus problemas de falta
de recursos internos.
Além de solucionar questões de recursos e trazer competitividade
para as empresas, ter um parceiro de TI traz uma grande
vantagem, que é centralizar todas as ferramentas e gestão da TI
em um só lugar, o que facilita o cruzamento de informações entre
diferentes sistemas (já que os dados são concentrados em uma
empresa, e não espalhados em diversos fornecedores) e aumenta
a efetividade da segurança dos dados da empresa.
Essas empresas têm conhecimento em diversas áreas dos
negócios, podendo fazer diagnósticos das vulnerabilidades e
oportunidades de melhorias de um negócio de maneira holística,
não focando em um só tipo de problema ou tecnologia.

Como a DISOFT pode
fazer a diferença para
seu negócio
A DISOFT, que atua no mercado de serviços de Tecnologia
da Informação há mais de 30 anos, já realizou mais de XX
diagnósticos em empresas de diversos setores diferentes,

• Sistemas de monitoramento de rede;

fazendo uma análise completa não só dos riscos de todo

• Política de segurança de informações;

o ambiente digital de uma empresa, mas também analisa
a situação dos equipamentos da empresa, riscos às quais
ela está exposta e traça planos para a solução de todas as

• Servidor de arquivos;
• Sistemas operacionais;

questões levantadas, de acordo com a urgência e o nível do

• Sistemas de email;

risco para o negócio. Os riscos mais comuns encontrados em

• Estratégia de backup.

todos os diagnósticos costumam estar relacionados a:

Ao traçar um plano de estratégia e operação de TI, a DISOFT busca entender e se
conectar à cultura de uma empresa para que seja possível a implantação de uma
cultura de segurança da Informação dentro do respectivo negócio. Isso é crucial
para o sucesso da implantação e os benefícios são visíveis desde os primeiros
meses, tais como:

Como a
DISOFT
pode fazer
a diferença
para seu
negócio

• Melhoria da reputação da empresa, a partir da gestão da confiança com
o mercado e seus clientes;
• Redução de custos e perda financeira, com o controle de riscos de negócio;
• Ganho de produtividade, com a disponibilidade constante dos sistemas;
• Evolução da Maturidade de TI, com o desenho e implementação de um plano
de evolução contínua da Segurança da Informação;
• Redução de vulnerabilidades e riscos do ambiente;
• Redução de uma média de 70% dos incidentes relacionados à tecnologia
da informação.
Seja criando um departamento interno de TI ou contratando serviços de empresas
parceiras de gestão e operação de TI, a implantação de uma gestão de segurança
da informação é essencial para a manutenção e longevidade de qualquer negócio.

