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ACELERADORES DE INOVAÇÃO- SEGURANÇA DIGITAL

A Segurança Digital, não é mais do que o reconhecimento da ligação direta entre os dados e a capacidade de os
proteger de ataques cibernéticos.
Este é um tema crucial para todas as organizações. A grande quantidade de dados recolhidos e usados atualmente
nos negócios, e o crescente número de violações de segurança de alto nível relatadas a nível global, representam
várias áreas de preocupação e grandes desafios para as empresas e administração pública.
Como será encarada a Segurança Digital? Começa com o planeamento e a escolha dos parceiros certos. As
empresas podem beneficiar muito com a escolha assertiva de profissionais fornecedores de serviços e provedores
de segurança cibernética, que entendem a tecnologia e podem aconselhar como usá-la no processo de
Transformação Digital.
Muitos desses fornecedores também usarão outros Aceleradores de Inovação para fortalecer as ofertas de
segurança. Por exemplo, em 2018, 70% dos ambientes de segurança cibernética usarão tecnologias cognitivas/IA

para ajudar os seres humanos a lidar com a escala e a complexidade, cada vez maiores, das ameaças cibernéticas
(Fonte IDC).
As tecnologias de Segurança Digital ajudam as empresas a reduzir os riscos dos seus negócios em relação a
eventuais ataques cibernéticos.
Estes ataques podem ter impactos financeiros diretos e indiretos a diversos níveis.
Como impactos diretos temos:
o Acesso a dados de investigação técnica
o Necessidade de notificação do ataque aos Clientes
o Necessidade de investir em melhorias da segurança
o Honorários para advogados e custos de litígios
o Ações para proteção do cliente no pós-ataque
Como impactos indiretos de um ataque cibernético, muitas vezes desconsiderados na análise, podemos ter:
o Aumento dos prémios de seguro
o Aumento dos custos dos créditos
o Impacto na estrutura operacional
o Perda de valor no relacionamento com o Cliente
o Valor das receitas dos contratos perdidos
o Desvalorização da marca
o Perda de propriedade intelectual
Por tudo isto, é muito importante que as organizações considerem a questão da Segurança Digital nos processos
de Transformação Digital.
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