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(Nova) Introdução aos cinco principais
O Cisco Security Outcomes Study de 2021 buscou mensurar o que há de mais importante no 
gerenciamento de segurança cibernética. Para tanto, examinamos 25 práticas gerais de segurança e 
testamos como cada uma delas se correlaciona com a obtenção de 11 resultados no nível do programa. 
Você pode ver essas correlações entre prática e resultado por meio de uma visualização interativa no site do 
Cisco Security Outcomes Study de 2021 ou baixar o relatório completo.
No teste, descobrimos que cinco das 25 práticas se destacaram das demais em termos de contribuição 
total para o sucesso do programa de segurança em todos os resultados mensurados.
Nas páginas a seguir, vamos nos concentrar nos “cinco principais” indicadores do sucesso do programa de 
segurança para identificar estratégias que maximizem a eficácia.
Os “cinco principais” são:

A ampla eficácia dessas práticas gera a 
pergunta: “Por quê?” O que os torna tão 
importantes para promover o sucesso? Quais 
fatores os tornam mais ou menos eficazes? 
Como as empresas devem implementar essas 
práticas para maximizar os resultados? Esses 
são os tipos de perguntas que queremos 
analisar nesta iteração do Security Outcomes 
Study.

Nas páginas a seguir, vamos nos concentrar 
nos “cinco principais” indicadores do sucesso 
do programa de segurança para identificar 
estratégias que maximizem a eficácia. 
Fazemos isso com uma pesquisa realizada 
de forma independente com mais de 5.100 
profissionais de TI e segurança em todo 
o mundo. Coletamos os dados, extraímos 
descobertas importantes e compartilhamos as 
conclusões aprovadas para ajudar a promover 
novos patamares de conquista de segurança 
para a empresa.

Atualização  
tecnológica proativa:  

a empresa tem uma estratégia de atualização tecnológica proativa para se manter 
atualizada com as melhores tecnologias de TI e de segurança disponíveis.

Tecnologia bem 
integrada: 

nossas tecnologias de segurança são bem integradas e funcionam em conjunto 
de forma eficaz.

Resposta a incidentes 
adequada:  

nossos recursos de resposta a incidentes permitem a investigação oportuna e 
eficaz, bem como a correção de eventos de segurança.

Recuperação de 
desastres imediata:  

os recursos de recuperação minimizam o impacto e garantem a resiliência das 
funções de negócios afetadas por incidentes de segurança.

Detecção de ameaças 
precisa: 

nossos recursos de detecção de ameaças fornecem o reconhecimento preciso 
de possíveis eventos de segurança, sem pontos cegos significativos.
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Principais descobertas
Perguntamos a mais de 5.100 profissionais de TI e segurança sobre as abordagens de suas empresas para 
atualizar e integrar a arquitetura de segurança, detectar e responder a ameaças e permanecer resilientes quando 
ocorre um desastre. Como você pode imaginar, eles compartilharam uma ampla gama de insights, dificuldades, 
estratégias e sucessos. Analisamos cada resposta de várias maneiras, extraindo as principais descobertas como as 
apresentadas abaixo.

Atualizar e integrar a 
arquitetura
• A TI moderna e bem integrada 

contribui para o sucesso geral do 
programa mais do que qualquer outro 
controle ou prática de segurança.

• É muito mais fácil atualizar as arquiteturas 
mais recentes na nuvem para 
acompanhar o ritmo dos negócios.

• As empresas que recorrem 
essencialmente a um único fornecedor 
dobram as chances de criar uma 
pilha de tecnologia integrada.

• As tecnologias de segurança integradas 
são sete vezes mais propensas a alcançar 
altos níveis de automação de processo.

Detectar e responder às 
ameaças cibernéticas
• Os programas de SecOps criados 

de acordo com pessoas, processos 
e tecnologias fortes observam um 
aumento de 3,5 vezes no desempenho, 
em comparação aos programas 
com recursos mais simples.

• As equipes de detecção e resposta 
terceirizadas são consideradas superiores, 
mas as equipes internas mostram um 
tempo médio de resposta mais rápido 
(6 dias em comparação a 13 dias).

• As equipes que usam muito a inteligência 
de ameaças são duas vezes mais 
propensas a relatar recursos de 
detecção e resposta avançados.

• A automação mais que dobra o 
desempenho de pessoas menos 
experientes e garante que quase 
todas as equipes robustas (95%) 
alcancem o sucesso de SecOps.

• 

Manter-se resiliente quando 
ocorre um desastre
• As empresas com supervisão da diretoria 

em relação à continuidade dos negócios 
e recuperação de desastres são as 
mais propensas (11% acima da média) 
a relatar que têm programas sólidos.

• A probabilidade de manter a resiliência 
de negócios não melhora até que os 
recursos de continuidade dos negócios e 
recuperação de desastres incluam pelo 
menos 80% dos sistemas essenciais.

• As empresas que testam regularmente a 
continuidade dos negócios e os recursos 
de recuperação de desastres de várias 
maneiras são 2,5 vezes mais propensas 
a manter a resiliência de negócios.

• As empresas que adotam a prática 
padrão de engenharia do caos 
são duas vezes mais propensas a 
atingir altos níveis de resiliência

Sobre a pesquisa

Amostragem Entrevistados Análise

A Cisco contratou uma empresa de pesquisa, 
a YouGov, para realizar uma pesquisa 
totalmente anônima em meados de 2021 que 
utilizou uma técnica de amostragem aleatória 
estratificada.

5.123 profissionais de TI, segurança e 
privacidade de 27 países foram entrevistados. 
Os exemplos de dados demográficos podem ser 
encontrados no apêndice.

O Cyentia Institute realizou uma análise 
independente dos dados da pesquisa em 
nome da Cisco e gerou todos os resultados 
apresentados neste estudo.

países 
responderam5,123 profissionais ativos de TI, 

segurança e privacidade de27
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“Precisamos saber que estamos fazendo tudo o que 
está ao nosso alcance para manter a segurança . 
Sabemos o quanto os invasores são avançados e eles 
ficam mais avançados e têm novas técnicas todos os 
dias . Queremos manter nossos dispositivos, usuários 
e a empresa seguros, por isso queremos reduzir a 
superfície de ataque para possíveis violações de 
segurança”

Eric J . Mandela, diretor assistente de infraestrutura de 
tecnologia do Allied Beverage Group 
Saiba mais

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/securex/allied-beverage-group-case-study.html?CCID=cc001716&OID=csysc025093


Nosso estudo anterior descobriu que uma abordagem proativa para atualizar e manter as melhores 
tecnologias de TI e de segurança contribuiu mais para um programa de segurança cibernética bem-
sucedido do que qualquer outra prática. Isso não é nada mal, considerando que todas as 25 práticas que 
testamos são amplamente consideradas as “melhores práticas” por seu próprio mérito. Então, estávamos 
interessados em descobrir o que torna essa prática tão eficaz neste estudo de acompanhamento.
À medida que começamos a nos aprofundar nas estratégias de atualização tecnológica, vamos fazer um 
teste rápido para descobrir se a infraestrutura atual está renovada. Perguntamos aos entrevistados qual 
proporção de suas tecnologias de segurança ativas está desatualizada. Em média, 39% das tecnologias 
de segurança usadas pelas empresas são consideradas desatualizadas . Quase 13% dos entrevistados 
afirmam que pelo menos 8 a cada 10 ferramentas de segurança usadas apresentam sinais de desgaste.
Esse fato por si só pode ajudar a explicar muitos dos benefícios de uma estratégia de atualização 
tecnológica proativa. Aparentemente, as tecnologias mais recentes trazem recursos avançados para 
enfrentar uma horda de ameaças cibernéticas em constante evolução. Mas há mais do que isso, então 
vamos continuar investigando as perguntas que fizemos sobre os dados.

Estratégias para atualização 
tecnológica proativa

Em média, 39% das tecnologias de 
segurança usadas pelas empresas são 
consideradas desatualizadas . 
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As características da infraestrutura afetam as iniciativas de atualização?
No estudo original, especulamos que 
arquiteturas mais modernas na nuvem podem 
ser mais eficazes porque são mais fáceis 
de gerenciar e têm medidas de segurança 
nativas integradas. Como medida para testar 
essa hipótese, pedimos aos entrevistados 
para descreverem de maneira geral a 
tecnologia da infraestrutura escolhendo um 
conjunto de descritores em escala, incluindo:

• Nuvem versus local

• Moderno versus desatualizado

• Consolidado versus distribuído

Essas diferentes características da arquitetura 
contribuem para a eficiência dos recursos de 
atualização tecnológica? Muito, de acordo 
com a Figura 1. Empresas com arquiteturas 
modernas, consolidadas e baseadas em nuvem 
são duas vezes mais propensas a relatar 
recursos avançados de atualização tecnológica 
do as que usam tecnologias desatualizadas 
e distribuídas no local. No entanto, antes de 
acenar com o gráfico na próxima reunião 
de estratégia de migração para a nuvem, 
observe que as empresas com ambientes 
predominantemente locais ainda apresentam 
um desempenho bem acima do normal, 

contanto que tenham modernizado a TI.

  
É claro que ser nativo da nuvem facilita a 
dissolução da estratégia de atualização 
tecnológica, mas estar desatualizado é o 
problema mais urgente. Quando manter 
a infraestrutura mais antiga renovada se 
tornar uma tarefa difícil, você pode fazer 
mais progressos migrando para uma nova 
arquitetura, em vez de continuar reformando 
a antiga. Obviamente, isso nem sempre é 
possível ou econômico com a infraestrutura 
antiga ou essencial, mas o princípio geral 
ainda se aplica.

Empresas com atualização tecnológica avançada

Ambiente
de TI

Fonte: Cisco Security Outcomes Study

Desatualizado, distribuído, local

Desatualizado, consolidado, local

Desatualizado, distribuído, nuvem

Desatualizado, consolidado, nuvem

Resumo

Moderno, distribuído, local

Moderno, consolidado, local

Moderno, distribuído, nuvem

Moderno, consolidado, nuvem 81.6%

73.3%

75.1%

65.4%

58.3%

52.5%

52.9%

35.5%

58.5%

Figura 1: Efecto de los rasgos de la arquitectura de TI en el rendimiento de la actualización tecnológica

81.6% das organizações com arquiteturas baseadas 
na nuvem relatam sólidas capacidades de 
atualização tecnológica .
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Atualizações frequentes ajudam a segurança a acompanhar os 
negócios?
De acordo com o Security Outcomes Study de 2021, o resultado que mais se correlacionou com uma estratégia de atualização 
tecnológica proativa foi permitir que o programa de segurança acompanhasse as demandas e o crescimento dos negócios. Na 
verdade, essa foi a combinação mais eficaz entre prática e resultado em todo o estudo. 

Geral: 51,8% das empresas

TI 
Segurança

40%

50%

60%

70%

Menos frequente
do que anualmente Anualmente Semestralmente Trimestralmente

Frequência de atualização tecnológica

Seguir el ritmo 
del negocio

Fonte: Cisco Security Outcomes Study

Figura 2: efeito da frequência de atualização tecnológica na capacidade de acompanhar os negócios do programa de segurança  

Perguntamos às empresas sobre a 
frequência das atualizações de TI 
e segurança e comparamos essas 
respostas à capacidade declarada de 
acompanhar os negócios do programa 
de segurança. Há uma relação entre 
essas duas variáveis? Sim, na verdade, 

encontramos uma melhora constante 
nesse resultado importante à medida 
que o ritmo de atualizações aumentava. 
Em geral, as empresas que atualizam 
trimestralmente as tecnologias de TI e 
segurança são 30% mais propensas a 
se destacarem no acompanhamento dos 

negócios do que as que só atualizam em 
intervalos de poucos anos. Parece um 
belo pôster motivacional para equipes de 
TI estressadas: mantenha-se atualizado 
e siga em frente.

1 Ao longo do relatório, identificaremos os números com o valor “Geral” para uma prática ou um resultado específico. Esse valor representa a média entre todos os entrevistados que responderam a esse 
conjunto específico de perguntas. Ele é fornecido para referência e deve orientar você para entender quem tem um desempenho melhor do que a média e quem não está disposto a fazer isso. Também 
estamos exibindo incerteza por meio de barras de erro ou áreas sombreadas em alguns gráficos. Quando essas áreas são sobrepostas à linha “Geral”, significa que não podemos deduzir que determinado 
aspecto de um programa de segurança exerça efeitos sobre o resultado ou a prática que estamos analisando.
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O que (ou quem) deve impulsionar os esforços de atualização de 
tecnologia?
Determinamos que atualizações frequentes contribuem para viabilizar os negócios, mas o que (ou quem) deve realizar esse 
processo de atualizações? Pedimos aos entrevistados que selecionassem os principais indicadores de atualização das tecnologias 
de segurança e as respostas deles foram divididas em três categorias abrangentes:

• Orientado a fornecedores:    
a programação é determinada por um 
provedor de SaaS ou faz parte de uma 
iniciativa maior de consolidação de 
fornecedores (o indicador mais comum)

• Proativo: de acordo com um cronograma 
predeterminado ou quando novos 
recursos ou casos de uso justificam uma 
atualização (o segunda mais comum)

• Reativo: em resposta a um incidente, 
quando a tecnologia se torna obsoleta 
ou para atender aos requisitos de 
conformidade (o menos comum)

Esses indicadores são interessantes por si só, mas o que realmente queremos saber é se esses motivos estão correlacionados a uma abordagem mais 
sólida de atualização tecnológica. A resposta é encontrada na Figura 3, que basicamente diz que as iniciativas de atualização tecnológica são mais 
bem-sucedidas quando os fornecedores lidam com elas (ou pelo menos estão ativamente envolvidos na concretização delas). Menos da metade das 
empresas com abordagem reativa relatam recursos de atualização avançados, em comparação a quase dois terços das que são sincronizadas 
com os ciclos de atualização do fornecedor .

Geral: 58,8%

48.9%

52.2%

65.7%

Reativo

Proativo

Orientado a
fornecedores

50% 55% 60% 65%

Empresas com atualização tecnológica avançada Fonte: Cisco Security Outcomes Study

Estratégia de
atualização

Figura 3: efeito dos principais indicadores de upgrades no desempenho da atualização tecnológica de 
segurança.

Entendemos. Tudo isso parece muito suspeito 
vindo de um fornecedor de produtos de 
TI e segurança. Mas sinceramente não 
influenciamos essa descoberta. A pesquisa 
foi realizada por uma empresa de pesquisa 
independente e respeitável, os entrevistados 
não tinham ideia de que a Cisco patrocinou 
a pesquisa, e o respeitado Cyentia Institute 
analisou os dados para calcular o que você 
pode ver na Figura 3. E, por precaução, 
seremos mais cautelosos ao interpretar esses 
resultados. 

Suspeitamos que grande parte da melhoria 
atribuída a vínculos de abordagens orientadas 
a fornecedores para arquiteturas em nuvem/
SaaS seja mais favorável a atualizações 
frequentes. Também observaremos que 
isso pode ter menos a ver com o excelente 
desempenho dos fornecedores e mais com 
de fato de escapar das barreiras políticas e 
obstáculos internos que tendem a impedir os 
cronogramas de atualização tecnológica.

Nas palavras de Rob Base e DJ EZ Rock, “são 

necessários dois para fazer uma estratégia 
dar certo. São necessários dois para torná-la 
imperceptível.”Quem diria que eles eram 
arquitetos de segurança. Torne a estratégia 
de atualização imperceptível, aproveitando 
a inércia dos parceiros de soluções de 
tecnologia para gerar resultados com 
propósito.

65.7% das organizações são 
sincronizadas com os ciclos de 
atualização do fornecedor
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Atualizar por recursos ou compatibilidade?
A seção anterior abordou os cenários que levam as empresas a atualizar as tecnologias e agora veremos por que elas escolhem uma solução 
em vez de outra. A Figura 4 mostra o que os entrevistados disseram sobre os critérios de seleção. A integração bem-sucedida com a 
tecnologia atual é o preferencial evidente, seguido de soluções que oferecem os melhores recursos ou atendem a necessidades específicas. 
Talvez seja surpreendente que a minimização de custos esteja em último lugar.

17.3%

30.9%

14.1%

16.6%

12.9%

8.2%Custo mínimo de

Conformidade
com os parâmetros

Fornecedor
preferencial

Soluções pontuais

O que há de melhor

Facilidade de
integração

Porcentagem de empresas Fonte: Cisco Security Outcomes Study

Critério de
seleção

Figura 4: efeito dos critérios de seleção dos produtos de segurança no desempenho das atualizações 
tecnológicas de segurança 

• Tudo bem, mas será que isso 
importa em termos de criação 
de um programa de segurança 
bem-sucedido? Para responder 
esse pergunta, agrupamos os 
critérios de seleção da Figura 
4 em três categorias:

• Mínimo: solução de custo mínimo, 
conformidade com os parâmetros 

• ntegração:  integração com 
a tecnologia atual, uso de 
fornecedores preferenciais 

• Recursos: o melhor da 
categoria, soluções pontuais 
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Em seguida, testamos essas categorias em relação a uma pontuação agregada, criada para cada empresa de acordo com o nível de 
sucesso dos 11 resultados de segurança. O valor absoluto da pontuação não tem um significado específico, mas fornece um ponto 
de comparação para as diferentes estratégias de atualização tecnológica. Como observado na Figura 5, priorizar a integração e os 
recursos gera mais resultados do que selecionar produtos de acordo com a minimização de custos ou atender aos requisitos 
de conformidade com os parâmetros . Mas uma abordagem orientada à integração é a única que supera consideravelmente a 
média .

Pontuação média: 500-4.1%

0.5%

1.6%

Mínimo

Recursos

Integração

-4.0% -2.0% 0.0% 2.0%

Porcentagem de diferença em relação à pontuação média dos resultados de segurança

Critério de
seleção

Fonte: Cisco Security Outcomes Study

Figura 5: efeito do critério de seleção de tecnologia na pontuação geral dos resultados de segurança 

Observe que as diferenças aqui são muito pequenas em termos de sucesso geral do programa. Provavelmente, o que vemos de fato nesse ponto é 
uma janela para as prioridades e práticas mais abrangentes do programa de segurança. Mas isso sugere que vale a pena considerar problemas mais 
simples, como o motivo pelo qual escolhemos um produto em vez de outro. E se você está com dificuldade de classificar recursos ao atualizar as 
soluções de segurança, considere isso como justificativa aceitável para defender a compatibilidade e os recursos, em vez de minimizar custos.

Qual é a pontuação 
dos resultados de 
segurança?

Perguntamos aos entrevistados sobre o nível de sucesso de suas empresas em 12 
resultados diferentes de programas de segurança. A primeira edição do Security 
Outcomes Study analisou esses dados detalhadamente e você verá alguns deles 
examinados individualmente neste estudo. Mas também queríamos criar uma 
pontuação agregada que captasse o nível de sucesso de cada empresa em todos 
os 12 resultados como uma medida do desempenho do programa de segurança em 
geral. Chamamos de “pontuação dos resultados de segurança” e você verá essa 
referência algumas vezes neste relatório. 

Para obter a pontuação, usamos uma técnica estatística elegante chamada “teoria 
da resposta ao item”. Essa técnica permite classificar as empresas de acordo com o 
desempenho delas em todos os resultados e, ao mesmo tempo, contabilizar o fato 
de que alguns resultados podem ser mais difíceis de alcançar do que outros. Essa 
técnica comprovada é usada para criar as pontuações de teste padronizadas. O valor 
absoluto da pontuação não tem um significado específico, mas fornece um ponto de 
comparação entre os programas.
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“Os CISOs precisam ser influenciadores e educadores. 
Se quisermos ser o mais eficientes possível, 
precisamos estar na vanguarda das decisões 
estratégicas tomadas em nossas empresas . Mas, 
embora tentemos convencer as pessoas de que 
a segurança é importante, que precisamos dos 
investimentos certos para executá-la corretamente e 
que devemos estar envolvidos em todos os aspectos 
do negócio, também devemos educar . A maioria dos 
executivos não tem experiência em segurança, então 
precisamos informá-los a cada passo do caminho 
sobre os tipos de riscos que estamos introduzindo a 
cada decisão tomada .”

Helen Patton, CISO consultor da Cisco   @CisoHelen

https://twitter.com/CisoHelen


Como obter tecnologias de 
segurança bem integradas
De acordo com nosso último Security Outcomes Study, as tecnologias de segurança bem integradas, que funcionam 
de forma eficaz com uma infraestrutura de TI mais ampla, contribuem para a probabilidade de sucesso de todos os 
resultados do programa. Fizemos uma série de perguntas elaboradas para analisar melhor os fatores relacionados a 
essa façanha louvável, começando com as intenções por trás das integrações de tecnologia de segurança. 
De acordo com os entrevistados, o motivo mais comum para integrar tecnologias de segurança é melhorar a 
eficiência do monitoramento e da auditoria. Também nos identificamos com isso, pois estamos familiarizados com 
a dor e a frustração de verificar vários consoles ou painéis para entender um pouco do que está acontecendo na 
rede. A colaboração e a automação mais fáceis também foram indicadores comuns para a integração tecnológica de 
segurança (saiba mais a seguir).
Testamos essas motivações em relação aos níveis de integração tecnológica relatados e aos resultados do programa, 
mas a correlação não foi muito expressiva. Talvez “o que” ou “como” seja mais importante do que “por que” na 
integração tecnológica de segurança? Vamos falar sobre isso um pouco mais nas perguntas a seguir.

De acordo com os entrevistados, 
o motivo mais comum para 
integrar tecnologias de segurança 
é melhorar a eficiência do 
monitoramento e da auditoria . 
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Comprar ou criar uma tecnologia bem integrada?
Aprendemos no estudo anterior que a integração tecnológica de segurança gera resultados, mas qual é a melhor maneira de obter 
uma pilha de tecnologia altamente integrada? Comprar assim? Criar para se adequar? Apenas deixar acontecer? Vamos ver se 
conseguimos descobrir.

Perguntamos às empresas sobre a típica abordagem de integração tecnológica de segurança, e a Figura 6 mostra as respostas. Em 
geral, mais de três quartos das empresas preferem comprar soluções integradas em vez de criá-las . Dessas empresas, quase 
40% escolhem tecnologias que vêm com integrações prontas para o uso na infraestrutura atual. E cerca de 37% dão um passo 
adiante e preferem obter soluções de um único fornecedor para que sejam nativamente bem integradas ou parte de uma plataforma 
maior. Pouco mais de 20% estão dispostas a criar a integração, contanto que o produto atenda às suas necessidades. Poucas 
adotam a abordagem do laissez-faire.

37.4%

40.3%

20.9%

1.3%Nada de adicional ou
especial a ser integrado

Crie as integrações
conforme necessário

Compre tecnologia integrada
de fornecedores preferenciais

Compre tecnologia com
integração imediata

Porcentagem de empresas

Estratégia de
integração

Fonte: Cisco Security Outcomes Study

Figura 6: abordagens comuns à integração tecnológica de segurança entre todas as 
empresas

3/4Em geral, mais de 

das organizações 
prefeririam comprar 
soluções integradas a 
construí-las .
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A Figura 7 avalia se alguma dessas abordagens de integração faz diferença. Nesse ponto, vemos novamente um tema que indica 
as vantagens da colaboração com fornecedores para manter a tecnologia moderna e bem integrada. Como observado no gráfico, 
ter um fornecedor preferencial aumenta em duas vezes a probabilidade de obter tecnologias de segurança bem integradas do 
que uma abordagem de transferência (cerca de 69% versus cerca de 29%) . Além disso, de acordo com nossa pesquisa, essa 
descoberta permanece coerente em empresas de todos os portes, embora as vantagens de usar um fornecedor preferencial sejam 
um pouco maiores para empresas de pequeno e médio porte do que para empresas de grande porte. 

E sim, estamos cientes de que essa é outra descoberta favorável de forma duvidosa vinda de uma empresa com um portfólio de 
segurança extenso e integrado. Com certeza, estamos satisfeitos por ver que esse resultado oferece suporte à estratégia da Cisco... 
mas lembre-se de que foi um estudo duplo-cego e não manipulamos esse resultado.

Como já era esperado, as empresas que não fizeram nada a mais para integrar as tecnologias de segurança se tornaram uma 
profecia autorrealizada. Entretanto, esperamos que algumas se surpreendam ao saber que praticamente não há diferença entre 
as que compram produtos com integrações prontas para o uso e as que criam integrações . Pouco menos da metade (cerca de 
49%) das empresas que usam cada uma dessas abordagens relatam altos níveis de integração .

Geral: 56.1%

30.6%

48.8%

49.0%

68.8%

Nada adicional

Pronto
para o uso

Crie o
seu próprio

Fornecedor
preferencial

20% 30% 40% 50% 60% 70%

Empresas com integração tecnológica avançada

Estratégia de
integração

Fonte: Cisco Security Outcomes StudyFigura 7: efeito das abordagens de integração comuns no nível de integração tecnológica de segurança. 

Instável, com possibilidade de integração
Ouvimos de muitas empresas que lutam contra a decisão de começar (ou expandir) seus esforços de integração tecnológica de 
segurança na nuvem ou em ambientes locais. Se for o seu caso, temos alguns dados que podem ajudar nessa avaliação. A boa 
notícia é que muitos dos entrevistados da pesquisa relatam bons resultados em ambientes locais e na nuvem. Dito isso, parece ser 
bem mais fácil obter uma integração tecnológica sólida na nuvem 

47.1%

72.0%

TI no local

TI em nuvem

Empresas com integração tecnológica avançada Fonte: Cisco Security Outcomes Study

Figura 8: efeito de nuvem versus ambientes locais no nível de integração tecnológica de segurança
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A integração auxilia a automação?
Voltando ao início desta seção, a automação não é a motivação mais comum para a integração tecnológica. Mas 44% das empresas 
a identificaram como incentivo. Motivações à parte, há evidências de que tecnologias bem integradas viabilizem de fato uma melhor 
automação dos processos de segurança? As evidências apresentadas na Figura 9 indicam que esse é realmente o caso.

es así.

 0 processos altamente automatizados 1 2 3
61.6% 9.7% 24.6% 4.1% 

21.8%30.0% 19.8% 28.5% 

IIntegração simples

Integração avançada

Porcentagem de empresas Fonte: Cisco Security Outcomes Study

Figura 9: efeito da integração tecnológica na extensão da automação do processo de segurança

As duas barras horizontais na Figura 9 distinguem as empresas de acordo com o nível de integração tecnológica de segurança (avançado versus 
iniciante). Os segmentos em cores representam o número dos principais processos de segurança (monitoramento de eventos, análise de incidentes 
e resposta a incidentes) compatíveis com a automação avançada. A proporção de empresas sem automação é mais do que duas vezes maior entre 
empresas com integração simples. Por outro lado, empresas com tecnologias de segurança bem integradas foram sete vezes mais propensas a 
alcançar altos níveis de automação em todos esses três processos (4,1% versus 28,5%) . Parece uma motivação convincente.

Quais funções devem ser integradas?
Em seguida, perguntamos aos entrevistados sobre o nível de integração entre as tecnologias que oferecem suporte às cinco funções principais 
da NIST Cybersecurity Framework (CSF). Eles responderam em uma escala que varia de altamente fragmentadas (tecnologias não integradas que 
funcionam principalmente de forma isolada) a altamente integradas (tecnologias coordenadas que operam como unidade funcional). Em seguida, 
criamos um modelo para determinar o efeito na pontuação geral dos resultados de segurança para cada empresa.

Os resultados da Figura 10 são bastante coerentes nas cinco funções. Trabalhar para desfragmentar e integrar qualquer uma das áreas funcionais 
do NIST CSF corresponde a um aumento no sucesso do programa de segurança (mais de 11% a 15%) . Assim, a resposta para a nossa pergunta 
titular é “todas elas”. Mas uma função altamente integrada de “identificação” apresenta o maior impulso, se você estiver se perguntando por onde 
começar.

7.3%

5.6%

6.7%

6.8%

7.1%

-7.3%

-5.5%

-5.4%

-5.6%

-5.8%

Identicar

Proteger

Detectar

Responda

Recuperar

Fragmentado Altamente integrado

Pontuação média: 501

Porcentagem de diferença em relação à pontuação
média dos resultados de segurança Fuente: Estudio de resultados en materia de seguridad

Figura 10: efeito da integração das funções de NIST CSF na pontuação geral dos 
resultados de segurança
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Não podemos deixar de ver uma conexão entre esse fato e o que aprendemos na seção anterior sobre o monitoramento, a auditoria e a colaboração 
que são os indicadores mais expressivos para a integração tecnológica. Juntos, eles defendem a importância fundamental da boa visibilidade em 
toda a empresa. Com certeza, faz sentido que uma abordagem fragmentada para “desenvolver uma compreensão organizacional para gerenciar 
riscos de segurança cibernética para sistemas, pessoas, ativos, dados e recursos” (linguagem CSF) não acabe bem. Você verá esse tema ainda mais 
reforçado quando entrarmos na seção Detecção de ameaças e resposta a incidentes.

Sobre integração, identificação e informações
Além do gráfico que acabamos de discutir, os dados ao longo deste estudo indicam constantemente a relação essencial entre 
integração, identificação e informações. Se você não conseguir identificar um recurso ou uma ameaça, não saberá que ele existe e, 
portanto, não se preocupará o suficiente para estabelecer uma defesa fundamentada até que seja tarde demais.  

A Figura 11 ilustra bem esse conceito. Comparamos o nível de integração relatado de cada empresa na função de “identificação” do 
NIST CSF com a capacidade de detectar ameaças com precisão em tempo hábil. As empresas com sistemas altamente integrados 
para identificação de recursos e riscos importantes tinham recursos de detecção de ameaças muito mais robustos (mais de 41%). 
Então, em um sentido real, a luta contra a fragmentação e a luta contra inimigos caminham lado a lado.

33.1%

74.1%

Geral: 53,4%
das empresas

Altamente
integradoFragmentado

Função de “identicação” do NIST CSF

Detecção de
ameaças avançada

Fonte: Cisco Security Outcomes Study

Figura 11: efeito da integração da função de identificação do NIST CSF nos recursos de detecção de 
ameaças

+41% de organizações com sistemas altamente integrados para identificar
os activos e riscos críticos tinham capacidades de detecção .
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“A automação permite que nossos engenheiros 
reajam às ameaças em tempo hábil . Agora, 
podemos nos concentrar em entender os 
conceitos de segurança, em vez de atualizar 
continuamente as regras e monitorar a rede 24 
horas por dia, 7 dias por semana . A Cisco penetra 
nas ervas daninhas e extrai as informações 
necessárias para que possamos fazer um 
trabalho melhor protegendo e mantendo nossa 
infraestrutura . Ela nos deu a combinação perfeita 
de máquina e inteligência humana .” 

Steve Erzberger, CTO da Frankfurter Bankgesellschaft  
(Schweiz) AG
Saiba mais

https://upshotstories.com/stories/securing-virtualizing-and-micro-segmenting-private-banking-infrastructure-with-cisco


Desenvolvimento de recursos de detecção  
de ameaças e resposta a incidentes
Esta seção abrange duas áreas de prática de segurança diferentes que fizeram os cinco principais 
por seu próprio mérito. Mas como a detecção de ameaças e resposta a incidentes (IR) geralmente 
compartilham pessoas, processos e tecnologias sob o banner de operações de segurança 
(SecOps), fizemos um conjunto de perguntas comuns entre elas. Portanto, faz sentido analisá-las 
na mesma seção deste estudo.

Quase todas (aproximadamente 92%) das 
organizações com pessoas, processos e 
tecnologia sólidos conseguem antecipar ameaças 
com capacidades de detecção e resposta .
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Priorizar pessoas, processos ou tecnologia?
Falando em pessoas, processos e tecnologia, vamos começar nossa investigação. Muitas vezes, as funções de segurança são 
descritas como uma combinação dos três elementos, especificamente no domínio da detecção de ameaças e resposta a incidentes. 
Mas será que alguma parte dessa trindade de segurança é mais importante do que as outras? Você sabe onde isso vai chegar, 
vamos iniciar a análise.

Começando na parte inferior da Figura 12, vemos que apenas um quarto dos programas que não têm pontos fortes em todas as 
facetas da tríade p-p-t expressam confiança no SecOps. Obter ponto fortes em qualquer área – pessoas, processos ou tecnologia 
– aumenta essa porcentagem de até 60% a 64%, dependendo de qual delas. Pessoas fortes parecem ter uma pequena vantagem, 
mas os intervalos de confiança de sobreposição alertam sobre dar muito valor a esse fato. A conclusão importante é que qualquer 
uma delas oferece um bom ponto de partida para criar melhores recursos de detecção e resposta.

26.0%

59.5%

61.5%

64.0%

79.8%

80.7%

84.7%

91.8%

Geral: 67.2%Nenhum

Tecnologia

Processamento

Pessoas

Pessoas/tecnologia

Pessoas/processo

Processo/tecnologia

Pessoas/processo/
tecnologia

80%60%40%20%

Empresas com detecção e resposta avançadas

Pontos fortes
do programa

Fonte: Cisco Security Outcomes Study

Figura 12: efeito de pessoas, processos e tecnologias fortes nos recursos de detecção de ameaças e resposta a 
incidentes

Continuando a Figura 12, ter um bom 
desempenho em duas áreas coloca os 
programas de SecOps solidamente acima 
da média e melhora os recursos em cerca 
de 15% a 20% em relação aos que têm um 
bom desempenho em apenas uma área. Mais 
uma vez, não importa o emparelhamento de 
pessoas, processos e tecnologias escolhido. 
Basta ter pontos fortes em dois. É bom 
saber que há certa liberdade de escolha 
para adaptar o roadmap da empresa com o 
SecOps, não é?

E isso leva a programas de elite da Figura 12 
que conseguem atingir o objetivo do SecOps. 
Quase todas (cerca de 92%) as empresas 
com pessoas, processos e tecnologias 
fortes obtêm recursos avançados de 
detecção e resposta a ameaças . Isso é um 
aumento de desempenho de 3,5 vezes, em 
comparação aos programas de SecOps que 
não entendem nada disso . Então, comece 
onde quer que você possa avançar mais, mas 
não pare até chegar ao pináculo do p-p-t.
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O Zero Trust e o SASE permitem uma melhor área de SecOps?
Entendemos que descritores abstratos como “tecnologia forte” dificultam a elaboração de conclusões concretas com base nas 
descobertas acima. É por isso que fizemos algumas perguntas de acompanhamento sobre arquiteturas específicas. Perguntamos 
aos entrevistados sobre a adesão ao Zero Trust e à borda de serviço de acesso seguro (SASE) para entender melhor como essas 
abordagens afetam os recursos de detecção de ameaças e resposta a incidentes (e, portanto, os resultados do programa de 
segurança).

Geral: 67,5% das empresas

Zero trust 49.2%

61.1%

83.1%

SASE 46.3%

63.0%

83.8%

50%

60%

70%

80%

Limitado Andamento Maduro

Adoção da arquitetura

Detecção e resposta
a ameaças
avançadas

Fuente: Estudio de resultados en materia de seguridad

Figura 13: efeito das arquiteturas Zero Trust (esquerda) e SASE (direita) nos recursos de detecção de 
ameaças e resposta a incidentes

As empresas que afirmam ter implementações 
maduras de Zero Trust ou SASE são cerca 
de 35% mais propensas a relatar uma área 
sólida de SecOps do que as empresas 
com implantações novas. Esses resultados 

corroboram as evidências que compartilhamos 
anteriormente sobre as diversas vantagens que 
as arquiteturas modernas podem oferecer aos 
programas de segurança cibernética.
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Mais funcionários significam menos dores de cabeça?
Na última pergunta, descobrimos que pessoas com bom desempenho são importantes para criar recursos avançados de detecção de ameaças e 
resposta a incidentes. Mas é melhor se concentrar em adicionar mais pessoas ou aumentar as habilidades das pessoas que você tem? Obviamente, isso 
não precisa ser mutuamente exclusivo, mas a questão permanece: vemos evidências de que a quantidade ou a qualidade é mais importante, quando se 
trata de desenvolver equipes bem-sucedidas de SecOps?

Para responder a isso, primeiro calculamos uma proporção de funcionários de SecOps em relação aos funcionários gerais de todas as empresas. Em 
seguida, comparamos essa proporção com a capacidade relatada de recursos de detecção e resposta. A Figura 14 descreve o resultado desses cálculos 
e, embora não responda totalmente a pergunta sobre quantidade ou qualidade, oferece algumas sugestões.
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Fonte: Cisco Security Outcomes Study

Figura 14: efeito da proporção de funcionários de segurança nos recursos de detecção de ameaças e resposta a incidentes

A primeira delas é que a proporção de funcionários de segurança está correlacionada com a melhor 
detecção e resposta a ameaças. As empresas com as taxas mais altas são 20% mais propensas 
a relatar recursos mais avançados do que as empresas com as taxas mais baixas. MAS, veja 
como a linha pontilhada que marca a média geral atravessa grande parte do intervalo de confiança 
sombreado na Figura 14. Isso significa basicamente que as empresas que não estão nos extremos 
da escala de recursos humanos (a maioria delas) têm a mesma probabilidade de relatar programas 
sólidos de SecOps.

O que tudo isso realmente significa? Bom, podemos dizer com certeza que as empresas que têm 
grandes equipes de segurança são consideravelmente mais propensas a obter recursos avançados 
de detecção e resposta do que as que têm equipes mínimas. Mas o número de funcionários por si só 
não fará com que todas as dores de cabeça de SecOps desapareçam nem garantirá o sucesso. Além 
disso, mesmo as diferenças entre a menor e a maior proporção de funcionários não são responsáveis 
pelo aumento de desempenho associado a ter recursos humanos fortes na seção anterior. Assim, 
devemos presumir que a qualidade é igualmente, talvez até mais importante do que a quantidade, 
quando se trata de montar equipes robustas de detecção e resposta a ameaças .

As equipes de segurança 
continuam enfrentando uma 
grave escassez de pessoal .  
Com recursos limitados e ameaças 
cada vez maiores, muitos profissionais 
de segurança cibernética vivenciam 
estresse e esgotamento. Quais medidas 
proativas podemos adotar para ajudar 
no bem-estar deles? Neste e-book, 
pedimos aos líderes e profissionais do 
setor que compartilhassem insights e 
histórias sobre como gerenciar a saúde 
mental.
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Funcionários de SecOps: os seus, os meus ou os nossos?
Então, o sucesso de SecOps não se resume apenas ao número de funcionários, mas os modelos de pessoal afetam os resultados? 
Se tudo for igualitário, é melhor terceirizar, internalizar ou compartilhar responsabilidades para detecção e resposta a ameaças? 
Vamos ver como os dados respondem a essa pergunta, mas saiba que eles são um pouco contraditórios nessa questão.

Perguntamos aos entrevistados sobre os modelos de pessoal e comparamos com a classificação dos recursos de detecção e 
resposta. Como observado na Figura 15, as empresas que têm equipes predominantemente internas ou terceirizadas tinham 
muito mais probabilidade (mais de 20% a 30%, respectivamente) de relatar programas sólidos de SecOps do que as empresas 
com um modelo combinado de funcionários . Como a maioria das empresas disse que usou algum tipo de modelo combinado, 
achamos que valeria a pena analisar isso de uma perspectiva diferente, antes de condená-las ao fracasso apenas porque a pesquisa 
(aparentemente) indica esse resultado. 

Geral: 67,2%
das empresas
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56.3%

88.9%
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Detecção e
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Figura 15: efeito dos modelos de pessoal nos recursos percebidos de detecção de ameaças e resposta 

a incidentes

20 to 30% mais propensas do que 
organizações com um modelo 
de equipe mista para informar
sólidos programas SecOps . 

Organizações com equipamentos 
predominantemente internos ou 
terceirizados são 
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Além de pedir que os entrevistados classificassem os pontos fortes percebidos dos recursos de detecção e resposta, também tentamos obter 
métricas mais objetivas para comparação. Uma delas é o tempo médio de resposta (MTTR) ou o tempo médio de correção ou contenção de um 
incidente de segurança. Em nossa análise de histórico fora deste relatório, essas métricas tendem a concordar direcionalmente com as avaliações 
subjetivas. Mas as duas perspectivas se contradisseram nesse caso, como está claro na Figura 16.
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Figura 16: efeito dos modelos de pessoal no tempo médio de resposta a incidentes de segurança  

De acordo com a Figura 16, as empresas com equipes internas de detecção e resposta a ameaças desfrutam de um MTTR que é menos da metade 
do MTTR de modelos terceirizados (cerca de 6 dias versus 13 dias). As empresas com modelos de pessoal híbridos ficam no meio (cerca de 8 
dias), com MTTRs que não são tão rápidos quanto os das equipes internas, mas são muito mais rápidos do que os das contrapartes terceirizadas .

Obviamente, temos um dilema nesse ponto. 
Qual medida (perspectiva versus métrica) está 
correta e, o mais importante, qual delas você 
deve ouvir em termos de tomada de decisão 
de terceirização. Vamos ser intencionalmente 
duvidosos nesse ponto e dizer “ambos” e 
“nenhum” (ei, não nos culpe por seguir a pista 
contraditória dos dados aqui).

Obviamente, a correção tem muitos 
elementos e dependências. A empresa pode 
depender de um fornecedor para emitir uma 
correção/correção de bug para resolver 
completamente uma vulnerabilidade. Esse 

correção precisa ser testada em laboratório 
no ambiente, antes de ser implantada na 
produção. Basta dizer que há muitas partes 
móveis envolvidas.

Na verdade, é difícil saber ao certo o que 
está acontecendo. Talvez seja uma ilusão 
tentar coletar métricas por meio de uma 
pesquisa. Talvez as classificações de MTTR 
e de recursos sejam diferentes o suficiente 
para que seja possível ter um programa 
“forte” de detecção e resposta em geral, mas 
taxas de correção mais lentas. Talvez esses 
programas sejam mais lentos porque são mais 

detalhados. Talvez coordenar com a equipe 
terceirizada apenas demore mais. Talvez haja 
uma sensação de confiança porque “estamos 
pagando os especialistas para fazer isso e 
eles têm tudo sob controle”. Talvez estejamos 
vendo uma versão de SecOps do efeito 
Dunning-Kruger. Provavelmente é tudo isso 
e muito mais. Por isso, sugerimos usar esta 
seção para iniciar discussões, em vez de 
tomar decisões.

 

2   Usamos a média geométrica neste gráfico, pois ela representa melhor um valor “típico”. O MTTR relatado foi normalmente de menos de 2 a 3 semanas, 
mas, ocasionalmente, os entrevistados relataram meses (ou anos). Usar a média geométrica representa melhor o “típico”, sem a distorção desses valores 
extremamente grandes.

Estudo dos resultados de segurança, Vol. 2
Maximização das cinco principais práticas de segurança

https://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect


É inteligente usar a inteligência?
Falando no efeito Dunning-Kruger, essa é a configuração perfeita para esta seção. Perguntamos aos entrevistados sobre o uso da inteligência 
de ameaças cibernéticas no programa de SecOps. A maioria das empresas (85%) afirma que usa a inteligência em algum nível, mas menos de 
um terço (31%) afirma que a usa amplamente. Essas informações levam à detecção e resposta melhores, mais inteligentes e mais rápidas? Bom, 
vamos analisar a Figura 17.

O curioso é que, aparentemente, a maioria das empresas que não usam inteligência de ameaças acha que está se saindo muito bem. Lembramos 
do velho ditado “a ignorância é uma benção” nesse momento, especialmente porque usar o mínimo de informações aparentemente dissipa esses 
conceitos (de 84% para 46% de confiança). As empresas que usam extensivamente a inteligência de ameaças são quase duas vezes mais 
propensas a relatar recursos de detecção e resposta avançados, em comparação às empresas com menor uso . Em um exemplo em que as 
classificações e métricas de recursos concordam, as que mais utilizam as informações obtêm MTTRs que são cerca da metade dos MTTRs de 
usuários que não usam informações .

Geral: 67,2% das
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2 31 De jeito nenhum 4 Completamente

Aproveitamento da inteligência de ameaças Fonte: Cisco Security Outcomes Study

Detecção e
resposta

avançadas

Figura 17: efeito do uso de inteligência cibernética nos recursos de detecção de ameaças e resposta a 
incidentes

O psicólogo e autor de best-sellers Daniel 
Kahneman disse uma vez: “Estamos cegos em 
nossa própria cegueira. Não temos a menor 
ideia de como temos pouco conhecimento.” 
A Figura 17 sugere que, quando as empresas 
sabem um pouco sobre as ameaças que 
enfrentam, elas percebem que há muita 
coisa que não sabem. O uso mais extenso da 

inteligência de ameaças começa a recuperar 
essa confiança, só que agora ela não está tão 
cega.  

2X probabilidade de relatar 
uma detecção sólida e 
capacidade de resposta .

As organizações que fazem 
uso extensivo da inteligência 

de ameaças têm quase a 
mesma
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A automação é um substituto para as pessoas?
Depois de ler este título, você pode ter pensado que era uma pergunta retórica. Não tão rápido. Correndo o risco de despertar a ira de toda a 
comunidade de segurança, vamos nos colocar em uma posição vulnerável (dados) para sugerir que a automação pode, de fato, substituir as 
pessoas. MAS continue lendo antes de decidir excluir este relatório e nos adicionar à lista de contatos bloqueados. <deep breath>

A Figura 18 incorpora elementos que você já viu em gráficos diferentes: funcionários de segurança e automação. As duas linhas comparam dois 
tipos diferentes de programas de SecOps. A primeira (linha laranja) representa as empresas que NÃO têm recursos humanos fortes, enquanto as que 
desfrutam desse luxo são representadas pela linha azul. Em ambos os cenários, mover-se da esquerda para a direita mostra o efeito do aumento nos 
níveis de automação nos recursos de detecção de ameaças e IR.  

Equipe de tecnologia
robusta 73,1%

73.1%
79.2%

86.4%

95.4%

Equipe técnica
simples 35,9% 35.9%

63.1%

75.6%
78.6%

Geral: 67,0% das empresas

40%

60%

80%

0 1 2 3

Número de processos automatizados Fonte: Cisco Security Outcomes Study

Detecção e
resposta

avançadas

Figura 18: efeito dos pontos fortes de funcionários e automação nos recursos de detecção de ameaças e 
resposta a incidentes

Vamos começar com as que não têm. 
Apenas cerca de um terço das empresas 
que não têm funcionários robustos de 
segurança e não automatizam os processos 
importantes relata recursos avançados de 
detecção e resposta. Isso aumenta muito 
quando uma das três áreas de processo 
sobre as quais perguntamos (monitoramento 
de ameaças, análise de eventos, resposta 
a incidentes) é automatizada. Automatizar 
duas delas aumenta ainda mais o valor 
e automatizar todas as três mais do que 
dobra o desempenho de uma equipe menos 
experiente isolada. Mais de três quartos dos 
programas de SecOps que não têm recursos 

humanos fortes ainda são capazes de obter 
recursos robustos com altos níveis de 
automação .

Agora, vejamos do ponto à direita na linha 
laranja até o primeiro ponto da linha azul. Você 
entendeu o que está implícito? Um programa 
de SecOps com uma equipe fraca que 
emprega taxas avançadas de automação 
quase iguais às de um programa com uma 
equipe forte e automação precária . Ou, em 
outras palavras, a automação robusta pode 
substituir uma equipe forte. Veja bem, não 
mentiríamos para você. 

Mas a comparação em homens e máquinas 
não é de fato o ponto principal ou a lição 

mais importante da Figura 18. Acompanhar 
a linha azul com os níveis sucessivos de 
automação fornece uma justificativa muito 
convincente para a busca dos dois objetivos. 
Os programas de segurança que conseguem 
reunir uma equipe forte E automatizar 
os principais processos de detecção e 
resposta a ameaças praticamente podem 
garantir (mais de 95%) o sucesso de 
SecOps . Portanto, não use a automação 
como substituto para uma força de trabalho 
talentosa. Use-a para aumentar os talentos, 
permitindo que se concentrem em atividades 
de alta prioridade.
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Com que frequência devemos ajustar, cortar e buscar?
Pode-se citar qualquer número de atividades 
recorrentes que poderiam melhorar os 
programas de detecção e resposta a 
ameaças. Em uma enquete informal realizada 
sobre esse tópico, três foram recomendadas 
mais do que qualquer outra: 

• Testar e atualizar regras de detecção e 
casos de uso

• Buscar proativamente sinais de atividade 
mal-intencionada

• Participar de exercícios de equipe vermelha 
e/ou roxa

Perguntamos aos entrevistados com que 
frequência as empresas realizam cada uma 
dessas atividades e, em seguida, verificamos 
isso em relação aos recursos relatados de 
detecção e resposta a ameaças. A tendência 
resultante na Figura 19 não poderia ser mais 
evidente. 

Busca de ameaças
Espírito de equipe

vermelho ou violeta
Teste e atualizações

de regras

Geral: 67,2% das empresas
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Semanalmente
ou mais

Frequência das atividades

Detecção e resposta avançadas

Fonte: Cisco Security Outcomes Study

Figura 19: efeito da frequência de atividades nos recursos de detecção de ameaças e resposta a incidentes

Ajustes de regra, equipes vermelhas/roxas e buscas de ameaças seguem uma trajetória semelhante. Quanto mais são realizadas, mais favorecem os 
programas de SecOps. As empresas que as realizam pelo menos semanalmente têm um aumento de desempenho de aproximadamente 30%, em 
comparação às que realizam anualmente ou menos . Então, com que frequência a empresa deve realizar essas atividades? A resposta mais simples 
é “quanto mais frequentemente, melhor”.

30%
um aumento no 
rendimento

Organizações que 
realizam estas atividades 
pelo menos uma vez por 
semana vêem 
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“A segurança está sempre mudando e precisamos 
seguir essas respectivas tendências . [Anteriormente], 
perdemos muito tempo resolvendo problemas de 
segurança e incidentes. Agora que simplificamos 
nosso processo e economizamos tempo durante 
as investigações, podemos acompanhar as novas 
tendências de segurança e integrar novas soluções 
de segurança para fornecer uma infraestrutura mais 
segura para nossa rede educacional .”

Bahruz Ibrahimov, engenheiro sênior de segurança da informação 
da AzEduNet 
Saiba mais

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/az-edunet-security-case-study.html


Garantir recuperação de desastres 
imediata e resiliência
É interessante como a “prioridade” de diferentes aspectos da segurança cibernética aumente e diminui ao longo do 
tempo. Depois de ficar em segundo plano nas violações de dados e na espionagem cibernética por vários anos, o 
tópico de continuidade dos negócios e recuperação de desastres (BCDR) é mais uma vez o centro das atenções. 
E há uma boa razão para isso. A crescente atuação de ransomware, as interrupções dos principais provedores de 
hospedagem e assim por diante forçaram grandes mudanças nas estratégias para garantir a resiliência diante de 
ameaças implacáveis.

O Security Outcomes Study de 2021 classificou a recuperação de desastres imediata como o quarto contribuidor 
mais importante para a criação de programas bem-sucedidos de segurança cibernética. Ele mostrou correlações 
importantes em todos os 11 resultados, exceto um (cultura de segurança). Pensando nisso, vamos analisar as 
estratégias para maximizar a eficácia dessa prática e garantir a resiliência.

Ransomware desenfreado, interrupções de 
importantes provedores de hospedagem, etc ., 
obrigaram mudanças importantes nas estratégias 
para garantir a resiliência frente a ameaças 
incessantes .
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A recuperação de desastres deve ter a supervisão da diretoria?
Estávamos curiosos para saber quem tinha a supervisão final dos recursos de recuperação de desastres. Acontece que a responsabilidade é toda 
do CIO, do CISO e de outros membros da diretoria que não são de TI, e cerca de um quarto dos processos de BDCR das empresas é subordinado a 
cada um. A visibilidade da diretoria é um pouco menos comum do que essas, mas ainda está presente em 18% das empresas em nossa pesquisa.

Quando comparamos essas respostas à avaliação de cada entrevistado sobre a continuidade dos negócios e os recursos de recuperação de 
desastres, ficou claro que a questão da supervisão não é apenas uma curiosidade. De acordo com a Figura 20, as empresas com supervisão da 
diretoria em relação ao BCDR são mais propensas a (11% acima da média) de ter programas sólidos . As funções de continuidade dos negócios e 
recuperação de desastres que ficaram em primeiro lugar para o CIO apresentam as taxas mais baixas que estão consideravelmente abaixo da média.

Geral: 53.3%

46.5%

50.7%

55.4%

64.3%

CISO

CIO

Diretoria

Placa

45% 50% 55% 60% 65%

Empresas com recuperação de desastres avançada

Liderança em
recuperação
de desastres

Fonte: Cisco Security Outcomes Study

Figura 20: efeito da supervisão organizacional de nível superior nos recursos de recuperação de 
desastres

Há muitas explicações plausíveis para os 
resultados da Figura 20. Suspeitamos que 
as empresas que estão respondendo à 
diretoria sobre questões de recuperação 
de desastres provavelmente tenham 

aumentado as preocupações com relação 
ao risco operacional e à resiliência. Essas 
preocupações provavelmente são convertidas 
em supervisão mais rígida, suporte mais 
forte e orçamentos maiores. Portanto, se a 

empresa está com dificuldades para melhorar 
os recursos de recuperação de desastres, 
pode fazer sentido criá-los de maneira 
descendente, em vez de ascendente.

E a operação diária de recuperação de desastres?
Além da supervisão final, também perguntamos quem é responsável pela execução dos 
aspectos mais táticos da recuperação de desastres. As operações realizadas por equipes 
especializadas de segurança cibernética ou continuidade dos negócios tendem a relatar 
o melhor desempenho . Os programas executados pelo departamento de TI geralmente 
ficam abaixo delas. Curiosamente, a visibilidade da diretoria parece atuar como a maré 
alta que eleva todos os barcos. As taxas de sucesso foram estatisticamente iguais, 
independentemente de onde estivessem as responsabilidades diárias, contanto que a 
supervisão final fosse atribuída à diretoria.
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O escopo da recuperação de desastres é importante?
Provavelmente, você não ficará chocado ao saber que desastres não ocorrem apenas quando e onde você está pronto para eles. Os desastres de 
segurança cibernética não são diferentes, e é por isso que a sabedoria convencional no campo é se preparar para todas as eventualidades da melhor 
forma possível. É claro que é mais fácil falar do que fazer.

Para confirmar esse fato, menos de três a cada dez empresas afirmam que as funções de recuperação de desastres abrangem pelo menos 80% 
dos sistemas essenciais. Metade está na faixa de 50% a 79% e um pouco menos de 20% admitem taxas de cobertura inferiores a essa. À primeira 
vista, não parece muito ruim. Afinal, a maior parte dos sistemas essenciais da maioria das empresas tem cobertura. Infelizmente, esse fato ignora 
a tendência irritante de que desastres ocorrem em lugares inesperados. Nossos dados sugerem que isso acontece com mais frequência do que 
gostaríamos de admitir.
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Figura 21: efeito da cobertura essencial de ativos nos recursos de recuperação de desastres

A Figura 21 calcula um novo resultado 
adicionado para este estudo com o objetivo 
de mensurar a capacidade da empresa de 
manter a continuidade dos negócios por 
meio de eventos de interrupção. Acontece 
que esse é um dos três resultados em 
que os entrevistados relatam ter mais 
dificuldade. Isso torna ainda mais importante 
encontrar maneiras eficazes de aumentar a 
probabilidade de sucesso.

Há uma mensagem importante na Figura 21 
sobre a manutenção da continuidade dos 
negócios. Ou seja, praticamente não há 

melhoria na probabilidade de alcançar esse 
resultado até que os recursos de BCDR 
incluam pelo menos 80% dos sistemas 
essenciais . Isso quase certamente remonta à 
propensão misteriosa de desastres ocorrem 
onde não estamos prontos. A lição nesse 
ponto é que não podemos esperar que os 
investimentos em continuidade dos negócios 
e recuperação de desastres gerem resultados 
imediatos ou equivalentes. Provavelmente 
essa não é uma mensagem de boas-vindas, 
porém, mais uma vez, o desastre nunca é um 
mensageiro de boas-vindas.
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A prática torna a recuperação de desastres perfeita?
Vamos levantar nossa mão para essa pergunta e dar a resposta logo no início. Não, infelizmente não. Mas torna muito melhor do que não realizá-la. 
Quanto melhor? Continue lendo...

Um conhecido ditado militar diz: “nenhum plano de batalha sobrevive ao contato com o inimigo”. Acontece que isso funciona muito bem no campo 
de batalha cibernética e há muitas maneiras diferentes de testar os recursos de BCDR, incluindo tutoriais de plano, exercícios teóricos, testes ao 
vivo, testes paralelos e testes de produção completa. Perguntamos aos entrevistados sobre a frequência com que suas empresas realizam esses 
exercícios e comparamos isso à probabilidade de manter a continuidade dos negócios.
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Fonte: Cisco Security Outcomes Study

Figura 22: efeito das atividades de teste nos recursos de recuperação de desastres

Nenhuma dessas práticas ficou muito acima das outras em termos de eficácia, mas todas 
contribuíram coletivamente para melhorar a resiliência. As empresas que participavam 
regularmente dos cinco tipos de teste de recuperação de desastres foram quase 2,5 vezes 
mais propensas a manter a continuidade dos negócios do que as que não participavam de 
nenhum. A conclusão? Não deixe a resiliência ao acaso. Faça o teste de estresse regularmente 
nos recursos de continuidade dos negócios e recuperação de desastres de vários ângulos 
diferentes.
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Devemos desencadear o caos?
Na questão do teste de estresse do plano de recuperação de desastres, vamos maximizar o “estresse”. Estamos falando da engenharia do caos, em 
que os sistemas são interrompidos (de maneira intencional) periodicamente para testar a capacidade de suportar condições e eventos inesperados. 
Será que jogar uma chave inglesa nos sistemas de TI e segurança pode ajudar a tornar a empresa mais resiliente? Bom, você veio ao lugar certo para 
descobrir.

Perguntamos aos entrevistados até que ponto as empresas participam da engenharia do caos e descobrimos que isso é mais comum do que 
esperávamos. É importante perceber que existe uma relação entre essa prática e a integração tecnológica. De acordo com a Figura 23, mais da 
metade das empresas para as quais a engenharia do caos é a prática padrão relata tecnologias altamente integradas que oferecem suporte aos 
recursos de recuperação. Não está claro se a integração exige ou viabiliza a engenharia do caos. Assim como acontece com muitos aspectos 
nesse campo, provavelmente é um pouco de ambos. Fique de olho nessa nova disciplina, especialmente se você for responsável pelo BCDR em um 
ambiente de TI complexo e altamente integrado.
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Fuente: Estudio de resultados en materia de seguridad

Figura 23: relação entre a engenharia do caos e o nível de integração de TI

Comparar a extensão da engenharia do caos com o resultado da manutenção da resiliência de negócios na Figura 24 oferece um motivo convincente 
para convidar o caos para a rede. As empresas que adotam a prática padrão de engenharia do caos são duas vezes mais propensas a atingir altos 
níveis de sucesso do que as que não a utilizam . Você não é o único a se chocar com esse resultado. A boa notícia é que você pode colocar a situação 
em choque antes que ela choque você novamente, fazendo com que ela trabalhe a seu favor através da prática da engenharia do caos.
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Figura 24: efeito da engenharia do caos na manutenção da resiliência de negócios
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Conclusão e recomendações
Começamos com as práticas de segurança identificadas como altamente eficazes em um estudo anterior, reunimos 
mais informações em uma nova pesquisa para saber o que as torna mais eficazes e compartilhamos essas lições com 
você. Esperamos que você deixe este relatório com várias dicas práticas sobre como tornar o programa de segurança 
cibernética mais bem-sucedido. 

Mas nunca é demais refletir sobre as descobertas de um estudo como esse e ouvir o que os outros concluíram com 
base nelas. Pedimos à nossa experiente equipe de consultoria do CISO que avaliasse cada uma das áreas de atuação 
examinadas. Incluímos as principais recomendações abaixo. Você pode encontrar outros insights e conclusões na 
nossa série de blogs #SecurityOutcomes.

Atualização tecnológica 
proativa

“O problema da dívida com segurança é importante. Para o CISO, o caminho 
a seguir é desenvolver uma estratégia de “comprar, reter, vender”. Reconheça 
o que você tem, defina uma arquitetura adaptável, reduza os riscos de 
dependência e implemente um loop de revisão para futuros ciclos de 
atualização.”

Richard Archdeacon, Asesor de CISO, Cisco 

Tecnologia
bem integrada

“Sabemos que a TI moderna e bem integrada contribui para o sucesso geral 
do programa de segurança, então estas são algumas ações que você pode 
adotar para melhorar o ambiente: procurar soluções de segurança na nuvem, 
investigar oportunidades de automação, garantir que os requisitos de compra 
incluam recursos de integração tecnológica.”

Helen Patton, Asesor de CISO, Cisco   @CisoHelen

Resposta a incidentes 
oportuna

“Uma equipe forte proporciona uma vantagem às equipes de RI. Esse 
é um bom ponto de partida, mas precisa ser feito em conjunto com 
outros elementos. Quando as empresas combinam pessoas, processos 
e tecnologias fortes, elas obtêm recursos avançados de detecção e 
resposta a ameaças.”

Dave Lewis, Asesor de CISO, Cisco   @gattaca
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Detecção de ameaças 
precisa

“Escolha as pessoas mais qualificadas para as equipes de SecOps, 
pois isso é mais importante do que apenas o número de funcionários. 
Se você não consegue obter o nível de conhecimento necessário, 
a automação pode ajudá-lo a resolver o problema com funcionários 
inexperientes e obter resultados tão expressivos quanto se você 
tivesse mais funcionários experientes.”

Wendy Nather, Asesor de CISO, Cisco   @wendynather 

Recuperação de
desastres imediata 

“As descobertas deste relatório destacam o valor dos recursos de 
continuidade dos negócios e recuperação de desastres, mas não os 
executam isoladamente de outras funções de segurança. A priorização e a 
classificação de risco dos recursos devem ser compartilhadas com outras 
funções de gerenciamento de riscos. Da mesma forma, integre totalmente o 
gerenciamento de recursos e o gerenciamento de ameaças para garantir que 
todas as equipes estejam seguindo o mesmo manual.”

Wolfgang Goerlich, Asesor de CISO, Cisco   @jwgoerlich
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Sobre o Cisco Secure
A Cisco se estabeleceu há muito tempo como líder mundial na tecnologia que alimenta a Internet e, ao 
longo do caminho, criou um portfólio aberto e integrado de soluções de segurança cibernética. Acreditamos 
que as soluções de segurança devem ser criadas para funcionar como equipe. Elas devem aprender umas 
com as outras. Elas devem ouvir e responder como uma unidade coordenada. Quando isso acontece, 
a segurança se torna mais sistemática e eficaz. Nossos clientes confiam em nós há anos como o maior 
provedor mundial de infraestrutura de TI e serviços de rede e a maior empresa de segurança cibernética 
corporativa do mundo. 

O Cisco Secure se baseia no princípio de 
melhor segurança, e nada mais. Ele oferece 
uma abordagem de segurança otimizada, 
centrada no cliente, que garante fácil 
implantação, gerenciamento e utilização, e 
que tudo isso funcione em conjunto. Somos 
motivados pelo fato de que as pessoas e 
nossos clientes são a base do que fazemos. 
Entendemos que os clientes desejam eliminar 
a complexidade, além de ter convicção na 
segurança, concentrando-se nos resultados. 
Isso requer simplificação, sem ser simplista. 
Nossa plataforma nativa da nuvem é um 

grande passo à frente.

Damos autonomia à comunidade de 
segurança com a confiabilidade e a segurança 
de que estão protegidas contra ameaças, 
agora e no futuro, com a plataforma Cisco 
SecureX. Ajudamos 100% das empresas da 
Fortune 100 a garantir o trabalho, onde quer 
que ele aconteça, com a plataforma mais 
abrangente e integrada. Saiba mais sobre 
como simplificamos experiências, aceleramos 
o sucesso e protegemos o futuro em cisco.
com/go/secure.
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Apêndice: amostra dos dados demográficos da pesquisa
Neste apêndice, incluímos uma amostra dos dados demográficos das 5.123 respostas qualificadas a esta 
pesquisa. Esperamos que isso ajude os que tentam discernir a representatividade dessas descobertas.
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Figura A1: número de funcionários das empresas participantes
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Figura A2: países em que está a sede das empresas participantes
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Figura A3: setores representados pelas empresas participantes
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Figura A4: responsabilidades do trabalho primário entre os entrevistados
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