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Introdução
O que promove o sucesso de um programa de segurança cibernética?
Há evidências de que os investimentos em segurança alcançam resultados
mensuráveis? Como podemos saber o que realmente funciona e o que
não funciona? Esses são os tipos de perguntas que norteiam o estudo
dos resultados de segurança de 2021 da Cisco. Este documento é um
complemento desse estudo, com foco exclusivamente nos resultados
específicos para as Américas (Canadá, Estados Unidos, México e Brasil).
Continue lendo para saber como os países da região das Américas se
comparam e quais os principais fatores que contribuíram para o sucesso
de programas de segurança como o seu.

No estudo dos resultados de segurança de
2021, a Cisco realizou uma pesquisa totalmente
anônima (em relação à origem e aos entrevistados)
com mais de 4.800 profissionais ativos de TI,
segurança e privacidade de todo o mundo. Dentre
esses participantes, 1.059 representaram
empresas com sede nas Américas. Uma empresa
de pesquisa de segurança independente, o
Cyentia Institute, forneceu a análise dos dados da
pesquisa e gerou todos os resultados apresentados
neste estudo.

Resultados do programa de segurança
Perguntamos aos entrevistados sobre o nível de sucesso da empresa deles em 11 resultados
de segurança de alto nível, divididos em três objetivos principais: viabilização dos negócios,
gerenciamento de riscos e operação eficiente.1Nosso objetivo final era identificar as práticas
de segurança que geram resultados de sucesso, mas não vamos nos precipitar. Vale a pena
ver onde vários países da região das Américas têm dificuldades e onde se destacam com
esses resultados de segurança em relação aos outros.
Consulte o Apêndice B no estudo dos resultados de segurança de 2021 para obter o texto completo de cada resultado,
juntamente com a explicação e os exemplos de evidências dados aos entrevistados para orientar a classificação de sucesso
dos programas.
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A Figura 1 mostra a porcentagem de empresas em cada país que afirmam que o
programa de segurança está alcançando cada resultado respectivo de nossa lista.
Então, por exemplo, 40% das empresas no Canadá afirmam que os programas de
segurança estão acompanhando os negócios (canto superior esquerdo), 55% no
México estão otimizando os processos de IR (canto inferior direito) e assim por diante.
A cor adiciona uma dimensão de desempenho relativo a esses valores. Os quadrados
laranja indicam que os entrevistados geralmente relatam taxas de sucesso abaixo da
média global. Os quadrados azuis significam resultados melhores que a média. Os
quadrados brancos indicam taxas de sucesso aproximadamente iguais à média global.
Por isso, é óbvio que cada país tem áreas diferentes de dificuldade e sucesso.
Figura 1: comparação a nível de país das taxas de sucesso relatadas para cada resultado de segurança
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Não podemos comparar e comentar todos os resultados de cada país na Figura 1. Mas
podemos fornecer algumas diretrizes e compartilhar algumas observações gerais que
devem ajudar os leitores a tirar suas próprias conclusões. Vamos lá.
Compare entre as colunas para obter uma leitura do gráfico centrada no país. Os países
estão organizados da esquerda para a direita com base no desempenho relativo de todos
os resultados. Com base nisso, podemos ver facilmente que os entrevistados do Canadá
tendem a relatar níveis mais baixos de sucesso para cada resultado, enquanto os do México
geralmente relatam taxas mais altas. Os EUA e o Brasil estão bem no meio dessa faixa.
Ressaltamos a palavra "relatar" na última frase porque é importante para a interpretação
desses resultados. A Figura 1 é uma combinação de sucesso real e percebido por parte
dos entrevistados e não é possível saber a proporção refletida nas porcentagens exibidas.
Os fatores culturais estão absolutamente em jogo nesse ponto e alertamos os leitores em
relação a tirar conclusões muito ingênuas como "os programas de segurança do México
são sempre mais bem-sucedidos do que os programas do Canadá". O oposto pode, de
fato, ser verdade. Talvez as empresas do Canadá e dos EUA definam objetivos com base
em regulamentações mais rígidas, sejam auditadas regularmente quanto às posturas de
segurança e, assim, tenham uma compreensão realista dos pontos que precisam de
melhorias. Talvez a barra do que constitui o sucesso varie em toda a região. Existem
muitas outras explicações plausíveis.
Sabemos que a Figura 1 gera muitas informações para você. Sugerimos que você
localize o país de interesse na parte inferior do gráfico e, em seguida, verifique a
coluna para ver as taxas de sucesso relatadas para cada resultado. O sombreamento
deve ajudar a deduzir rapidamente onde as empresas nesse país parecem ter
dificuldades (quadrados laranja), sucesso (quadrados azuis) e desempenho
semelhante à média global (quadrados brancos).
O ponto é comparar cuidadosamente os resultados a nível de país na Figura 1.
Considere o que pode estar influenciando as respostas no país de interesse e como
isso pode ajudar a entender melhor o que faz esses programas funcionarem. Além
disso, as empresas multinacionais podem usar esses resultados para racionalizar a
diversidade de percepção e desempenho entre as equipes de segurança em diferentes
países, para que possam trabalhar melhor juntas como um programa unificado.
Além disso, é possível visualizar a Figura 1 de uma perspectiva centrada em resultados.
Você pode fazer isso, escolhendo um resultado e comparando as taxas de sucesso ao
longo da linha. Com essa abordagem, é evidente que todos os países relatam sucesso
razoável ao cumprir as normas de conformidade e ganhar a confiança dos executivos
(todos os quadrados azuis). Por outro lado, a minimização do trabalho não planejado
parece ser uma dificuldade em toda a região (mais quadrados laranja). Novamente, a
percepção influencia esses resultados, mas essas áreas de consenso (ou divergência)
entre os entrevistados são bastante interessantes para entender os desafios de
segurança compartilhados em uma comunidade global.
No geral, a Figura 1 apresenta um quadro diversificado de sucesso dos programas de
segurança em toda a região das Américas. Mas será que esse cenário poderia ser
melhorado ainda mais para sua empresa e para as outras na região? Nossos dados
dizem que sim. Vá para a próxima seção e veja o que ajudou as empresas de cada
país a melhorar o desempenho dos programas de segurança.
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Você procura uma visão mais ampla, a nível de país, dos resultados
do programa?
Você está com sorte. Criamos uma visualização de dados interativa que permite
explorar ainda mais as taxas de sucesso nos países mostrados na Figura 1 e
também nas regiões fora das Américas. Cada país é comparado com a média
global, permitindo que você veja exatamente onde as empresas locais estão com
dificuldades em obter resultados de segurança.

Principais fatores para o sucesso
Além dos resultados acima, perguntamos aos participantes do estudo se as empresas
deles seguiam um conjunto de 25 práticas de segurança comuns. 2Em seguida,
realizamos análises multivariadas para medir quais dessas práticas se correlacionam
mais com a obtenção dos resultados acima. Em outras palavras, quais fatores
contribuem para o sucesso dos programas de segurança entre as empresas na região
das Américas? Vamos descobrir.
Os valores na Figura 2 indicam o aumento médio na probabilidade de sucesso geral do
programa de segurança, quando as empresas adotam veementemente determinada
prática. Assim, por exemplo, empresas dos Estados Unidos que afirmaram ter uma
estratégia proativa de atualização de tecnologia tinham 14% mais probabilidade (em
média) de relatar programas de segurança muito bem-sucedidos (quadrado superior
esquerdo). As empresas do Brasil que podem identificar com precisão os principais
riscos cibernéticos impulsionaram o sucesso em uma média de 17% (quadrado inferior
direito). Esses valores têm uma variação bastante ampla, mas dão uma boa noção dos
efeitos marginais que as empresas são mais propensas a observar/relatar. E sugerem
que há muitas oportunidades para melhorar significativamente os resultados dos
programas de segurança.
As interseções na Figura 2 sem sombreamento ou valor indicam que nossa análise não
encontrou uma correlação estatisticamente significativa entre a prática e o sucesso
geral de segurança desse país. No entanto, ainda é possível que essas práticas estejam
correlacionadas aos resultados específicos da Figura 1.
Figura 2: contribuição das práticas de segurança para a classificação do sucesso geral do programa

14%

5%

7%

13%

20%
6%
9%

29%

34%
15%
7%

17%

10%

7%

7%

8%

9%

15% 11%

10% 16%
7%

9%

11%

19% 13%

21%

16%
5%

8%
30%

9%

8%
11%

9%

7%

9%

17%

W

Ti

Pr
o

ac
tiv
el e te
m lc
Pr ely inte h re
om in gr
fr
pt cid ate esh
e
d
A
Pr cc disa nt r te (SS
ch 6
og ur
e
s
ra ate ter spo (A )
m
r
n
O
pe thre eco se 1)
rfo at ve (A
rm de ry O9
an te (A )
ce ctio O1
So
un
m n 0)
et (A
d
ric O
se
s 8)
cu
(A
rit
O
y
2)
st
Vu
ra
ln
te
r
gy
Le em
(S
ar ed
n
S1
fro iati
)
m on
pr de
ad
io
ri
nc line
id s
en (A
C
ts O5
Se lear
(A )
cu re
O
11
rit po
y
rti
)
a
Ac w ng
Se cur are to
cu ate ne ex
s
e
rit
y ass s tr cs
M imp et ain (BG
i
IT ana ort inve ng 3)
& ge an
nt (BG
t
o
Se se
ve to
ry 4
Un cu cur nd ex (B )
ec G8
de rity ity or
rs
m wo sec s ( )
ta
ea rk
u BG
So nd su to rity 2)
Se me sec res get (B
cu on ur re he G7
re e ity vie r (A )
w
de ow &
O
ve ns bu ed 3)
si
(A
lo
c
n
o
Id pm m es O7
en
s
)
p
tif ent lia (B
n
y
G
to app ce 1)
p
r
(
cy oa BG
be ch 6)
r r (A
is
ks O6)
(B
G
5)

United States
Mexico
Canada
Brazil

10%

15%

20%

25%

30%

Source: Cisco 2021 Security Outcomes Study

2

Consulte o Apêndice C no estudo dos resultados de segurança de 2021 para obter o texto completo e a lista dessas práticas.
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Semelhante à Figura 1, a Figura 2 pode ser lida com uma exibição centrada em coluna
ou linha. Como na seção anterior, não podemos prever e comentar tudo o que você
gostaria de saber sobre esses resultados. Mas, com certeza, queremos que você
tenha condições de obter o máximo de informações possível, então aqui estão algumas
dicas para aproveitar ao máximo esse esforço.
A verificação das colunas distingue as práticas que parecem oferecer uma forte
contribuição para o sucesso da segurança em toda a região (por exemplo, uma pilha de
tecnologia bem integrada) e as que têm efeitos mais localizados (por exemplo, o
desenvolvimento de uma estratégia de segurança sólida no México). O último exemplo
traz algo a ser lembrado durante a interpretação desses resultados. O fato de que três
dos quatro países não mostram efeito na coluna "estratégia de segurança sólida" não
significa que os programas nesses países não precisem de uma boa estratégia. Significa
apenas que não observamos benefícios adicionais significativos provenientes da melhoria
nas estratégias de segurança, além de onde normalmente estão. Os dados sugerem que
o desenvolvimento de uma estratégia sólida pode ser um desafio atual para muitos
programas de segurança no México e, portanto, é um diferencial importante para
alcançar programas de maior sucesso.
Para aproveitar ao máximo a Figura 2, localize o país de interesse no lado
esquerdo e, em seguida, procure no sentido horizontal para encontrar os hot
spots (quadrados azuis). Quando encontrar um, siga a coluna para baixo para
identificar a prática de segurança relacionada a esse hot spot. Quanto mais
intenso o azul, mais essa prática gera sucesso em segurança para as empresas
nesse país. Portanto, é uma maneira rápida de obter algumas recomendações
baseadas em dados para melhorar o programa de segurança.
Além de países individuais, as empresas multinacionais podem usar essa abordagem
para identificar práticas que contribuem para o sucesso nas várias áreas em que operam.
Esta é uma boa oportunidade para reforçar os pontos fracos e aproveitar os pontos
fortes de todas as equipes internacionais.
As linhas na Figura 2 mostram as práticas que aumentam as chances de sucesso dos
programas de segurança em países específicos. Por exemplo, as empresas nos
Estados Unidos podem ser favorecidas pela remoção de barreiras para que as equipes
de TI, desenvolvimento e segurança possam trabalhar juntas de forma mais eficaz.
Estabelecer uma estratégia proativa de atualização de tecnologia, para manter uma
infraestrutura moderna, também parece ser um bom investimento.
Como mencionado anteriormente, as empresas no México podem querer se concentrar
no desenvolvimento da estratégia de segurança (taxa de sucesso média acima de 34%).
Revisar as medidas de segurança para garantir que estejam apoiando a execução
dessa estratégia (acima de 30%) também parece ser uma boa aposta.
Estabelecer relatórios de segurança claros para a liderança executiva aumenta a
probabilidade de sucesso de acordo com muitos profissionais de segurança canadenses
que entrevistamos. Em um nível mais técnico, o uso eficaz da automação entre
processos e tecnologias também é promissor.
As empresas brasileiras podem querer trabalhar na melhoria da integração de tecnologia,
para obter um aumento de quase 30% no sucesso de programas. Qualificar a equipe de
segurança por meio de treinamento baseado em funções e identificar os principais riscos
cibernéticos também parece útil para essa região.
Em geral, achamos fascinante e encorajador que cada país tenha várias opções apoiadas
por evidências para impactar positivamente o desempenho dos programas de segurança.
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“The bad guys are now moving at the speed of the
machine, so our automation principle is to move at
that same speed.Cisco solutions allow us to do so.”
Jesse Beauman, M.S. Assistant Vice Chancellor for Enterprise Infrastructure,
University of North Carolina at Charlotte

Sobre o Cisco Secure
Na Cisco, damos autonomia à comunidade de segurança com a confiabilidade e a
segurança de que estão protegidas contra ameaças, agora e no futuro, com o
portfólio Cisco Secure e a plataforma Cisco SecureX. Ajudamos 100% das empresas
da Fortune 100 a proteger o presente e o futuro com a plataforma de segurança
cibernética mais abrangente e integrada do planeta. Saiba mais sobre como
simplificamos experiências, aceleramos o sucesso e protegemos o futuro em
cisco.com/go/secure.
Em seguida, inspire-se com as histórias de sucesso de segurança mais recentes
compartilhadas pelos clientes da Cisco: https://www.cisco.com/go/secompanies.
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