
Novos desafios de cibersegurança continuam surgindo. Nosso mundo está mais conectado e 
complexo a cada dia e, para as equipes de cibersegurança, mais complexidade significa mais 
responsabilidade.

Felizmente, as empresas podem tomar medidas concretas para melhorar o desempenho da segurança. Em 
nosso Estudo dos resultados de segurança, Vol. 2, reunimos dados de mais de 5.100 profissionais de 
segurança e TI em 27 países. Com base nesses dados, enquadramos cinco práticas fundamentais para o 
sucesso de programas de cibersegurança. Confira a lista a seguir: 

Atualize sua tecnologia 

Cerca de 40% das empresas trabalham com tecnologias de segurança desatualizadas. Por isso, 
é importante falar sobre a responsabilidade pela segurança. Mas a boa notícia é que as 
empresas com arquiteturas em nuvem consolidadas e modernas conseguem apresentar um alto 
nível de atualização sendo proativas na estratégia tecnológica. Assim, um problema vira uma 
solução." 

Richard Archdeacon, consultor CISO, Cisco

Escolha as pessoas com as melhores qualificações para suas equipes de SecOps, porque 
isso é mais importante do que o número de funcionários. A automação pode ajudar a 
compensar a falta de experiência dos funcionários juniores para conseguir resultados tão 
expressivos como os apresentados por funcionários mais experientes."

Wendy Nather, diretora de consultores CISO, Cisco

A TI de segurança moderna e bem integrada contribui mais para o sucesso geral do programa do 
que qualquer outro controle ou prática de segurança."

Helen Patton, consultora CISO, Cisco

Não seja reativo, deixando para avaliar sua pilha de 
tecnologia após incidentes. Desenvolva hoje mesmo uma 
estratégia mais proativa de atualização tecnológica.

Felizmente, com o crescimento das soluções em nuvem, 
integrações sólidas estão mais acessíveis do que nunca, 
oferecendo uma visibilidade mais ampla dos sistemas 
para as equipes de segurança.

39% das tecnologias de segurança usadas pelas 
empresas são consideradas desatualizadas.

Invista na integração para melhorar 
a visibilidade 
77% das empresas prefeririam comprar soluções 
integradas do que criá-las.

Ampliar sua equipe não é uma opção? Considere qualificar a equipe 
atual. Oferecer treinamentos é sempre um investimento inteligente.

Amplie sua equipe

Empresas com mais funcionários têm 20% mais chances de 
detectar e responder às ameaças com eficiência.

Quando combinam equipes, tecnologias e processos robustos, as empresas podem alcançar 
detecção de ameaças e capacidade de resposta avançadas se tiverem uma inteligência de 
ameaças eficiente." 

Dave Lewis, consultor CISO, Cisco

Independentemente da possibilidade de ampliar a equipe ou não, 
aproveite todas as ferramentas de inteligência disponíveis para 
preencher essa lacuna. Trabalhe com inteligência e alcance 
melhores resultados.

Otimize o trabalho com inteligência de ameaças
Empresas que usam inteligência de ameaças têm duas 
vezes mais capacidade de detecção e resposta eficientes.

Viva o caos intencionalmente
Empresas que empregam a engenharia do caos têm 
duas vezes mais chances de melhorar a continuidade 
dos negócios.

Ao seguir essas etapas, você estará melhor preparado e com uma 
postura forte de cibersegurança. Para comprovar o que estamos falando, 
veja os dados neste estudo.

Leia o relatório 
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As interrupções intencionais e regulares da TI vão preparar sua 
empresa para lidar com ameaças reais. Lance mão do caos para 
se preparar para o caos.

5 formas comprovadas 
para promover impacto 
na cibersegurança

Empresas que fazem testes regulares e variados têm 2,5 vezes mais chances de manter 
suas operações diante de uma emergência. Isso pode ser ainda mais reforçado por outras 
práticas de engenharia do caos." 

Wolfgang Goerlich, consultor CISO, Cisco
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