Checklist

Modernização da TI: principais
considerações de segurança e
conformidade
Segurança e conformidade ainda são as principais preocupações das organizações que buscam se modernizar.
A modernização da TI oferece uma base eficiente para iniciativas de transformação digital. Mesmo assim, 26% dos profissionais
de TI entrevistados afirmam que a segurança e a conformidade impedem que suas organizações tenham sucesso nas iniciativas
de transformação digital.1 A segurança da TI continua sendo uma das principais prioridades orçamentárias para as empresas.1
Este checklist analisa as principais funcionalidades relacionadas à segurança das soluções de modernização de TI bem-sucedidas.
Essas competências podem ajudar a liberar recursos e reduzir riscos de segurança e conformidade.

Principais prioridades orçamentárias de TI1
Segurança da TI

45%

TI e gerenciamento de nuvem

39%

Infraestrutura em nuvem

34%

Otimização da TI atual

29%

Automação da TI

26%

Integração empresarial

23%

Desenvolvimento de aplicações

22%

Análise de dados e big data

21%
20%

Armazenamento

26%

32%

dos participantes da pesquisa citam
a segurança e a conformidade como
os principais obstáculos para a
transformação digital.1

dos participantes dizem que
aprimorar a segurança é um
dos principais resultados
desejados.1

27%
dos participantes citam a
conformidade como uma
das principais prioridades
orçamentárias, além de
produtos e soluções de TI.1

1 Red Hat. “2021 Global Tech Outlook”, novembro de 2020.
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Modernize a TI com confiança
A modernização da TI não acontece de uma vez só. É um processo gradativo e contínuo. Com uma modernização estratégica,
você pode aumentar gradualmente a agilidade e, ao mesmo tempo, melhorar a produtividade geral e o desempenho dos
negócios. Por meio de softwares, plataformas e processos modernos, você pode acelerar a entrega de softwares e serviços para
clientes internos e externos.
Ao planejar sua jornada de modernização da TI, procure soluções que permitam que você:
• Aplique patches nos sistemas com facilidade. Proteja os
sistemas e garanta a conformidade com rapidez por meio
da aplicação regular de patches em vários sistemas ao
mesmo tempo.
• Automatize tarefas. Automatize tarefas comuns como
provisionamento, aplicação de patches e gerenciamento
de conteúdo para que suas equipes possam se concentrar
em projetos estratégicos.
• Analise riscos no nível do sistema. Visualize análises
detalhadas e aprofundadas sobre os riscos que afetam
cada sistema, bem como análises prescritivas e diretrizes
para correções.
• Identifique sistemas vulneráveis. Identifique com
precisão quantos e quais sistemas no seu ambiente
correm riscos que afetam a segurança, a configuração e o
desempenho.

• Avalie riscos no nível organizacional. Avalie riscos ativos
e potenciais de maneira automática.
• Corrija vulnerabilidades rapidamente. Corrija
automaticamente vulnerabilidades de segurança
conhecidas para reduzir o risco e a exposição a violações.
• Gere relatórios sobre o status de segurança e
conformidade. Forneça relatórios personalizados e
detalhados para manter os stakeholders atualizados e
facilitar os processos de auditoria de conformidade e
segurança.
• Aplique e mantenha controles de segurança. Verifique
os sistemas e aplique controles de segurança de forma
automatizada para simplificar a conformidade com as
políticas regulatórias e empresariais.

A Red Hat pode ajudar você a dar o primeiro passo em direção à modernização da TI com uma base consistente e de nível
empresarial para ambientes de nuvem híbrida. Uma plataforma moderna e pronta para a nuvem fornecerá tudo o que você
precisa para otimizar seu ambiente de TI, adotar abordagens de desenvolvimento nativas em nuvem e aprimorar a segurança e a
conformidade. Você também pode realocar o orçamento para inovações e, assim, dar suporte à transformação digital.

Descubra mais sobre a modernização da TI

Encontre soluções para modernizar a TI

Leia o ebook "Como criar uma base moderna de TI e
maximizar a eficiência corporativa" para saber mais.

Veja como a Red Hat pode ajudar a modernizar a TI com
tecnologias de nuvem híbrida: red.ht/nuvem-hibrida.
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