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Cinco perguntas a serem 
feitas para o seu fornecedor 
de segurança
As plataformas de segurança estão evoluindo em resposta à 
necessidade dos clientes de consolidar o cenário de fornecedores  
e simplificar a segurança.

A seguir, apresentamos perguntas importantes a serem feitas 
quando você está avaliando as opções. 
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1. No que sua plataforma difere de um SIEM 
ou SOAR?
Muitos fornecedores estão chamando os SIEMs ou SOARs de 
"plataformas" nativas porque sabem que a necessidade de 
integração é muito grande.

O objetivo principal de SIEMs e SOARs é reduzir o número 
de alertas para que a resposta seja mais eficiente. Embora 
possam automatizar a investigação de incidentes e os fluxos 
de trabalho de resposta, eles não permitem que você execute 
ações holísticas e coordenadas no ambiente.

Até os SIEMs e SOARs de próxima geração continuam 
complexos e difíceis de integrar. Sem a conectividade nativa 
entre os pontos de controle de back-end e os fluxos de 
trabalho de front-end, você deve desviar os recursos limitados 
da equipe para um trabalho de integração intensivo.

Considere um fornecedor que ofereça uma plataforma mais 
sustentável que:

• Oferece um painel de ciclo de vida completo, unificando a 
visibilidade e o controle em todas as soluções de segurança 
de um local central.

• Simplifica os fluxos de trabalho, possibilitando respostas 
automatizadas e ações coordenadas para investigar e 
responder às ameaças com mais eficiência.

• Unifica fluxos de trabalho, permitindo que NetOps e ITOps 
sirvam como uma extensão do SecOps, melhorando a 
produtividade de cada equipe.

2. A quais pontos de controle a plataforma se 
conecta de forma nativa? 
As soluções de segurança devem funcionar em conjunto, 
oferecendo visibilidade e controle constantes em todo o ambiente.

Uma plataforma deve oferecer cobertura para todos os principais 
vetores de ameaça e conectar os controles de forma nativa na 
rede, nos endpoints, na nuvem e nas aplicações, proporcionando 
uma visão unificada. 

Essa visão unificada permite que as equipes respondam às 
ameaças de vários ângulos e entendam o ciclo de vida completo 
dos alertas, independentemente de onde elas se originam. 

3. Quantos dos meus componentes de 
segurança atuais podem se conectar à 
plataforma?
Há vantagens adicionais em usar várias soluções de um 
fornecedor de plataforma com portfólio; no entanto, a cobertura 
total não é uma meta ou expectativa realista. Você precisa 
aproveitar os investimentos atuais e integrar facilmente novas 
soluções no futuro.

Pergunte ao fornecedor como ele prioriza o trabalho com 
tecnologias de terceiros; eles usam parcerias, integrações 
prontas para uso, troca de informações de acordo com 
padrões ou APIs abertas?

A plataforma deles deve ser:

• Independente de SIEM/SOAR — para que você possa conectar 
a plataforma a qualquer SIEM ou SOAR uma única vez para 
enviar menos alertas de alta fidelidade de vários pontos de 
controle.

• Independente da nuvem — para que você possa manter as 
políticas de segurança de rede confiáveis, se estiver usando 
AWS, Azure, Google Cloud Platform ou pontos de controle 
no local.

• Independente da infraestrutura — para que você possa 
conectar as melhores soluções atuais à plataforma.

4. Como a plataforma aumentará minha 
eficiência? 
Quando as equipes ficam sobrecarregadas com tarefas 
manuais e repetitivas, a eficiência diminui e a probabilidade de 
erros aumenta. Uma plataforma deve oferecer automação e 
análise integradas que auxiliam no gerenciamento de políticas e 
dispositivos, detectando ameaças desconhecidas e coordenando 
as mudanças de política e resposta.
Descubra se a plataforma pode aplicar análises para identificar 
anomalias de comportamento no tráfego de rede local e na 
nuvem, mesmo em fluxos criptografados. Ela deve ser capaz 
de fazer isso ao aplicar políticas e adaptar automaticamente o 
acesso à rede e às aplicações para endpoints comprometidos.
Ao mesmo tempo, a automação deve ser sutil o suficiente para 
não afetar a produtividade. Enquanto um endpoint comprometido 
deve ter o acesso bloqueado automaticamente, o usuário 
individual ainda deve ter acesso a um dispositivo íntegro.

5. Como saberei que a plataforma está 
melhorando minha segurança?
A plataforma certa não vai apenas ajudar a melhorar a segurança 
em todos os usuários, aplicativos e dispositivos. Ela ajudará você 
a medir e comprovar o sucesso. O fornecedor disponibiliza um 
painel unificado e fácil de consumir com insights de como o 
programa de segurança está mitigando riscos? 
Pergunte ao fornecedor com que facilidade a plataforma pode 
criar relatórios ou mostrar visualizações em tempo real que 
medem como a maturidade de segurança está mudando. Se 
um dos objetivos é alcançar um ciclo de melhoria contínua, a 
plataforma também deve fornecer métricas que mapeiem as 
alterações de política para que os alertas tenham sentido.

Aproveite agora mesmo 
o novo potencial de 
investimentos
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