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O que é que faz o sucesso da cibersegurança? Existem provas 
de que o investimento em segurança dá origem a resultados 
mensuráveis? Como é que sabemos o que é que funciona na 
realidade e o que é que não funciona? São perguntas deste tipo que 
guiam o Estudo sobre Resultados de Segurança 2021 da Cisco, que 
reúne as experiências de mais de 4 800 profissionais de TI, segurança 
e privacidade de todo o mundo. Este documento é uma extensão do 
estudo mais alargado focado nas pequenas e médias empresas (PME). 

Defender as organizações das ciberameaças é complicado para qualquer 
empresa, independentemente do tamanho. Isto é particularmente 
verdadeiro para as PME, cujos recursos são, habitualmente, limitados e 
cujos investimentos devem ter um foco dedicado a produzir resultados 
impactantes. Os riscos são maiores e dar prioridade àquilo que é mais 
importante é crucial para o êxito. Ajudar a identificar essas prioridades é 
o objetivo deste relatório.

Continue a ler para descobrir como é que as PME se comparam aos 
grandes grupos empresariais no que respeita à segurança e quais os 
principais fatores que contribuíram para um plano de segurança bem-
sucedido em empresas como a sua.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/security-outcomes-study.html
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Principais conclusões

Se há uma conclusão a tirar deste 
estudo é que as coisas boas vêm em 
pacotes pequenos .
Desde os fornecedores aos profissionais, a 
indústria da cibersegurança tem o mau hábito de 
presumir que quanto maior melhor. Este estudo 
apresenta um argumento convincente segundo 
o qual a menor dimensão da sua empresa não 
compromete a possibilidade de alcançar grandes 
vitórias em termos do desenvolvimento de 
estratégias de segurança de sucesso. Eis alguns 
breves exemplos daquilo que aprendemos com o 
contributo coletivo de mais de 850 PME.



5Estudo sobre Resultados de Segurança 2021
Edição Pequenas e Médias Empresas

A segurança das PME está a dar conta 
do assunto . Acredita que as PME 
podem ensinar um ou duas coisas aos 
grupos empresariais sobre a eficiência 
da segurança? 

Pode acreditar, porque os dados mostram que as 
equipas das pequenas e médias empresas são 
mais bem-sucedidas do que as suas homólogas 
de maiores dimensões no que respeita ao 
desenvolvimento de estratégias de segurança que 
capacitam os negócios! Este estudo demonstra 
o conceito de que a segurança e os negócios no 
geral partilham uma relação integral nas PME.

Não perca as suas prioridades de vista . 
O foco é essencial para executar qualquer estratégia, 
mas é especialmente verdade quando os recursos 
são limitados. As pequenas e médias empresas que 
afirmaram ter implementado uma sólida estratégia 
para orientar as iniciativas de segurança têm uma 
probabilidade significativamente maior de apresentar 
resultados bem-sucedidos. Além disso, ter uma 
boa estratégia de segurança foi comparativamente 
mais importante para as PME do que para os grupos 
empresariais.
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O êxito reside na preparação para a 
falha .
Entre as 25 práticas de segurança que testámos, as 
capacidades de rápida recuperação de desastres 
foram as maiores diferenciadoras do sucesso entre 
PME e organizações maiores. Muito provavelmente, 
isto deriva de dois importantes fatores: 1) a 
ocorrência de incidentes de segurança é inevitável e 
2) os incidentes têm maior impacto no resultado final 
das PME. Planear a resiliência à luz destes factos é 
uma estratégia vencedora.

As ameaças modernas exigem 
tecnologia moderna . 
As PME que mantiveram um conjunto de tecnologias 
modernas obtiveram taxas de êxito mais elevadas 
em cada um dos 11 resultados de segurança 
que medimos. Nenhuma outra prática contribuiu 
de forma significativa para mais do que cinco 
resultados. Além disso, este foi o fator comum mais 
forte entre os programas de TI que apresentaram 
um impacto operacional mínimo face à pandemia 
de COVID-19. É difícil ensinar novos truques à 
tecnologia antiga e, como todos sabemos, as 
ciberameaças apresentam todo o tipo de truques. 
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Acerca do inquérito
Mais de 4 800 profissionais de TI, segurança e privacidade ativos em todo o mundo 
participaram no nosso Estudo sobre Resultados de Segurança 2021. Entre os 
participantes, 857 representaram PME e as suas respostas constituem a base do 
relatório que se segue.

Acerca do inquérito

Amostra Inquiridos Análise

A Cisco contratou os serviços 
de uma empresa de estudos 
de mercado, YouGov, para 
levar a cabo um inquérito 
completamente anónimo 
(origem e inquirido) em 
meados de 2020.

Inquirimos mais de 4 800 
profissionais de TI, segurança 
e privacidade ativos em 25 
países. Cerca de 18% dos 
inquiridos representavam PME.

O Instituto Cyentia efetuou 
uma análise independente aos 
dados do inquérito em nome 
da Cisco e gerou todos os 
resultados apresentados neste 
estudo.

Abordagem

• Perguntámos aos inquiridos sobre a adesão das respetivas organizações a 25 práticas de 
segurança, abrangendo governação, estratégia, investimento, arquitetura e operações.

• Em seguida, perguntámos sobre o nível de êxito de cada empresa em cerca de uma dúzia de 
objetivos de alto nível de segurança ou resultados organizados em três categorias principais: 
Empoderar as empresas, Gerir o risco e Eficiência operacional.

A definição de "pequenas" ou "médias" empresas varia em todo o mundo, pelo que 
adotámos as seguintes definições para este relatório:

• Pequenas: 50 a 249 funcionários1 (8,5% dos inquiridos; n=409)
• Médias: 250 a 499 funcionários (9,3% dos inquiridos; n=448)
• Grandes: 500 a 999 funcionários (32% dos inquiridos)
• Grupo empresarial: mais de 1000 funcionários (50% dos inquiridos)

1 Note-se que as empresas com menos de 50 funcionários não foram incluídas na amostra-alvo deste estudo .

Figura 1: Setores representados entre as empresas participantes
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Fonte: Estudo sobre Resultados de Segurança 2021

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/security-outcomes-study.html
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Por aqui, é claro que o Estudo sobre Resultados de Segurança 2021 se inclina 
para organizações de maiores dimensões. Coletivamente, as PME representam 
cerca de 18% da amostra, mas lembre-se de que esta percentagem se refere a 
857 inquiridos. (Um pouco mais de 400 destes inquiridos pertencem a pequenas 
empresas e 450 estão na categoria das médias empresas.) Esta representação 
desigual torna difícil ouvir o que as empresas mais pequenas (mas importantes) têm 
a dizer e é precisamente por este motivo que produzimos este relatório suplementar 
focado no público das PME.

Outro ponto a ter em consideração é o tipo de PME que participaram. A Figura 
1 apresenta uma discriminação setorial. Poderá ser útil consultar isto à medida 
que considera as várias conclusões deste estudo e como estas se aplicam à sua 
empresa.

"Independentemente de se tratar de um banco 
de investimento multinacional ou de uma 
pequena operação com 130 pessoas, como a 
nossa, no futuro todas as instituições financeiras 
terão de cumprir as mesmas regras e normas 
de conformidade. A Cisco Secure simplifica o 
trabalho dos nossos especialistas em segurança e 
engenheiros de rede."
Steve Erzberger, CTO da Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
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Resultados de segurança para 
as PME
Considerando o título deste estudo, faz sentido começar tendo em mente o fim — os 
resultados de segurança. Pedimos aos inquiridos para classificarem o nível de êxito das 
respetivas organizações em 11 resultados de alto nível de segurança que, geralmente, 
as empresas procuram alcançar. Organizámos estes resultados sob três objetivos 
principais: Empoderar as empresas, Gerir o risco e Eficiência operacional.2 Identificar as 
práticas de segurança que aumentam as possibilidades de alcançar estes resultados 
é o principal objetivo deste estudo. Mas primeiro, observemos como é que as PME se 
saem em comparação com os seus pares de maiores dimensões nestes objetivos.

As percentagens da Figura 2 indicam a proporção de organizações em cada 
segmento de tamanho que classificam as respetivas empresas como altamente 
bem-sucedidas em cada resultado. Portanto, por exemplo, 44% das PME afirmam 
que a segurança está a acompanhar os negócios dentro da respetiva organização 
(canto superior esquerdo). Já regressaremos a este factoide.

As funções de segurança de todas as dimensões parecem ter mais sucesso no 
cumprimento dos regulamentos de conformidade e na conquista da confiança dos 
executivos. Por outro lado, a minimização do trabalho não planeado e a obtenção 
da adesão de pares não seguros, parecem ser mais difíceis. 

Figura 2: Comparação das taxas de sucesso relatadas para cada resultado de segurança 
entre os segmentos comerciais
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Fonte: Estudo sobre Resultados de Segurança 2021

2 Consulte o Estudo sobre Resultados de Segurança 2021: Apêndice B: Versão completa dos resultados de segurança 
para ler a versão completa de cada resultado, juntamente com a explicação e exemplo das provas dadas aos inquiridos 
para orientar a classificação do sucesso das respetivas empresas .

https://cisco.com/go/FullSecurityOutcomes
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Em termos de comparações das dimensões das empresas, a Figura 2 revela taxas 
de sucesso geralmente mais elevadas entre as organizações maiores. Suspeitamos 
que isto se enquadra nas expetativas de muitos, uma vez que os recursos 
disponíveis para perseguir objetivos crescem, frequentemente, a par da dimensão 
da empresa. Mas, como diz o ditado, mais dinheiro significa mais problemas e isto 
pode explicar por que é que as diferenças entre grupos de dimensões não são tão 
grandes como se poderia esperar. 

Este ponto traz-nos de volta ao factoide dos 44% supramencionado. Na realidade, 
as PME ultrapassam as homólogas de maiores dimensões em termos da segurança 
acompanhar os respetivos negócios. Isto pode refletir menos graus de separação 
entre os líderes das empresas e de TI nas empresas mais pequenas. Em alguns 
casos — nas startups tecnológicas, por exemplo — estes grupos podem ser um 
único. E mesmo quando este não é o caso, "menos burocracia" e "Sei quem 
contactar" são, frequentemente, referidos como promotores da concretização de 
tarefas nas PME. Estes mesmos motivos também entram em jogo quando se trata 
de concretizar tarefas de segurança para ajudar os negócios. 

Globalmente, pensamos que as PME devem ser incentivadas pelos resultados 
apresentados na Figura 2. A menor dimensão da empresa não impede grandes 
vitórias no que respeita ao desenvolvimento de estratégias de segurança bem-
sucedidas. Na próxima secção, iremos ver as sugestões apresentadas pelos dados 
para concretizar isto.

"Não tem de ser o alvo para se tornar na vítima e 
ninguém é demasiado pequeno para escapar ileso." 
Wouter Hindriks, Team Lead, Network and Security, Missing Piece
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Fatores de sucesso para a 
segurança global das PME
Além dos 11 resultados da Figura 2, perguntámos aos inquiridos no estudo quão 
bem as respetivas organizações acompanhavam um conjunto de 25 práticas comuns 
de segurança.3 Optámos por não apresentar os níveis de implementação para todas 
estas práticas porque: 1) o gráfico teria de ser mesmo muito grande e 2) este estudo 
concentra-se nos resultados. Mas para quem acompanha isto, a liderança das 
empresas maiores em comparação com as PME tende a ser mais pronunciada entre 
práticas do que relativamente aos resultados. Parecerem ser más notícias, mas 
pode interpretá-las como se segue: as PME obtêm maior eficácia (resultados bem-
sucedidos) pelo seu dinheiro (investimento em práticas de segurança).

Ultrapassados os preliminares, podemos passar agora à parte divertida. 
Realizámos uma análise multivariada aos dados das respostas para avaliar quais 
as práticas de segurança que têm uma correlação mais forte com a bem-sucedida 
concretização de cada resultado. Por outras palavras, quais são os principais 
fatores de sucesso para a cibersegurança nas PME? Responderemos primeiro a 
esta pergunta concentrando-nos no sucesso geral em todos os resultados. Iremos 
analisar as práticas que impulsionam resultados específicos para as pequenas e 
médias empresas nas secções que se seguem. 

A Figura 3 identifica práticas que, segundo os dados, oferecem o maior estímulo 
para o desenvolvimento de um bem-sucedido programa de segurança em cada 
segmento de empresas. O ponto de partida de cada linha marca a taxa média de 
sucesso em todos os inquiridos no estudo. O ponto final da linha indica quanto 
mais impacto tem esse factor nas taxas de sucesso entre as empresas de um 
determinado segmento. 

Assim, por exemplo, as organizações que afirmam ter uma estratégia de segurança 
sólida têm em média 6,1% mais probabilidades de apresentar uma abordagem 
altamente bem-sucedida à segurança. Em comparação, uma estratégia forte entre as 
PME resultou num aumento médio de 8,4% nas taxas de sucesso, para uma diferença 
de 2,3%. As capacidades de assegurar uma rápida recuperação de desastres não 
contribuíram significativamente para o sucesso geral entre todos os inquiridos, mas 
fizeram uma grande diferença (+13,4% em média) para as PME.4 E assim por diante.

3 Consulte o Apêndice C ao Estudo sobre Resultados de Segurança 2021 para ver a versão completa e a listagem destas práticas .
4 O ponto de partida 0% aqui apresentado, e noutros gráficos semelhantes, indica que a prática não teve um efeito 
estatisticamente significativo para a probabilidade de êxito em todos os inquiridos.

Figura 3: Principais diferenciadores do sucesso para os segmentos das PME, grandes 
empresas e grupos empresariais
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Fonte: Estudo sobre Resultados de Segurança 2021
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Cada leitor irá provavelmente elaborar a sua própria receita para o sucesso da 
segurança nas PME a partir dos ingredientes da Figura 3 e incentivamo-lo a fazer 
isso mesmo. Pela nossa parte, os dados refletem três temas principais: foco, 
resiliênciae modernização. Iremos abordar cada um destes nos parágrafos que 
se seguem.

O foco é um componente crítico de qualquer estratégia — especialmente nas 
PME, onde o estabelecimento de prioridades é fundamental. Sem foco, as 
empresas perdem de vista aquilo que é mais importante, não conseguem 
uma execução eficiente, desperdiçam recursos importantes e, eventualmente, 
perdem o rumo. Um aumento de 8,4% nas taxas de sucesso das PME com uma 
estratégia sólida pode não parecer muito, mas tudo conta. O facto de constar da 
lista quando 21 outras práticas não mostraram diferenças significativas entre as 
PME e todos os inquiridos significa que isto não deve ser ignorado. Além disso, a 
natureza da estratégia é tal que os seus efeitos indiretos sobre outras práticas de 
segurança podem superar o seu efeito direto.

As funções de TI e de segurança têm enfrentado mais do que a sua quota-parte 
de desafios, o que será provavelmente o motivo pelo qual a Conferência RSA 
de 2021 (a maior conferência de segurança do mundo) escolheu a "Resiliência" 
como tema central. Conforme afirmado na explicação sobre esta escolha, 
"as ciberameaças são implacáveis e as nossas soluções devem recuperar 
rapidamente de qualquer adversidade que coloquem no nosso caminho".É 
exatamente para isto que as capacidades de rápida recuperação de desastres 
são concebidas e a Figura 3 mostra que se traduzem em grandes vitórias para a 
cibersegurança das PME. 

Porquê? Bem, um estudo independente a mais de 50 000 casos de perdas 
provocadas por ciberataques durante um período de 10 anos pode dar algumas 
pistas.5 A análise concluiu que, embora as PME não sofram incidentes de 
segurança tão frequentemente como os seus pares de maiores dimensões, o 
impacto relativo nos resultados finais é muito maior quando estes ocorrem. "Um 
grupo empresarial avaliado em 100 mil milhões de dólares que seja vítima de 
um ciberataque típico (292 mil dólares) pode esperar um custo que representa 
0,000003% das receitas anuais. Uma pequena empresa familiar com uma receita 
anual de 100 mil dólares perderá, provavelmente, um quarto das respetivas 
receitas (24 mil dólares) ou mais." Uma rápida recuperação torna-se, por 
conseguinte, crítica para a resiliência da empresa.

A aplicação das aprendizagens com incidentes de segurança anteriores na 
Figura 3 faz a ponte entre os temas do foco e da resiliência. Nenhuma empresa, 
grande ou pequena, quer sofrer grandes violações ou perturbações, mas as 
lições aprendidas podem ajudar a usar os limões para fazer limonada. E estas 
lições não têm de ser retiradas apenas das suas próprias experiências. Aquilo 
que aconteceu aos parceiros, pares e a outras organizações também pode 
ser instrutivo. As empresas bem-sucedidas utilizam estas lições para focar a 
respetiva estratégia de segurança, apoiar as defesas e reforçar as capacidades 
de recuperação. A falha pode ser uma boa professora, nos negócios e na 
cibersegurança.

5 Information Risk Insights Study 20/20 (Cyentia Institute)

https://www.rsaconference.com/about/rsac-themes
https://www.cyentia.com/wp-content/uploads/IRIS2020_cyentia.pdf
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E isto traz-nos ao nosso terceiro tema — a modernização. É verdade que o 
rótulo "atualização tecnológica proativa" não inclui a palavra "modernização", 
mas o texto apresentado aos inquiridos neste estudo aborda este tema. "A 
minha organização tem uma estratégia de atualização tecnológica proativa com 
atualizações frequentes para as melhores tecnologias de TI e de segurança 
disponíveis." A implementação desta estratégia terá um aspeto diferente para 
cada organização, incluindo desde as tradicionais atualizações de hardware e 
de software até às atualizações contínuas fornecidas através de soluções de 
software como um serviço (SaaS) e Fornecedores de serviços geridos (MSP).

Para muitas PME, estas últimas opções (SaaS e MSP) oferecem uma maior 
eficiência de custos para manter um conjunto tecnológico moderno. A escabilidade, 
a agilidade e a eficiência são, frequentemente, citadas como os motores da 
migração para a nuvem e SaaS, mas a Figura 3 defende a necessidade de adicionar 
a segurança a essa lista para as PME. Com este modelo, várias importantes 
responsabilidades de segurança, tais como atualizações de software, controlo de 
acesso, monitorização de ameaças e resposta a incidentes, são transferidas para o 
provedor de serviços, e são, assim, lançadas no custo recorrente do serviço. 

Além disso, podemos relacionar este tema da modernização com o da resiliência 
na sequência de eventos inesperados. Perguntámos aos inquiridos como é que 
a pandemia de COVID-19 e a subsequente transição para o teletrabalho tinha 
afetado as respetivas organizações. Quer tentar adivinhar qual foi a prática que 
se destacou acima de todas as outras entre as empresas que apontaram um 
impacto mínimo nas operações e na postura de riscos cibernéticos? Exatamente — 
atualização tecnológica proativa.

Conclusão: as modernas ciberameaças exigem tecnologia cibernética moderna. 
Isto pode parecer proibitivo a nível de custos para os orçamentos das PME, mas o 
SaaS pode oferecer um caminho mais acessível para experimentar os benefícios da 
segurança das tecnologias mais recentes.
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É positivo ser ambicioso
Considerando o foco deste estudo nas PME, ignorámos até agora fatores-chave 
de sucesso em organizações de maiores dimensões. Mas as PME que ambicionam 
crescer fazem bem em considerar o que é que contribui para o sucesso das grandes 
empresas. 

A Figura 3 reitera a importância de se dispor de tecnologias de segurança 
suficientes para apoiar o crescimento dessa estratégia a par do negócio. Portanto, 
há também a necessidade de que estas tecnologias se integrem bem em conjunto. 
A avaliação do desempenho da segurança, através de métricas, completa a lista de 
diferenciadores para as grandes empresas.

Observando os grandes grupos empresariais, vemos que a atempada identificação 
dos principais riscos cibernéticos e as capacidades de rápida resposta a incidentes 
(IR) se tornam primordiais. Suspeitamos que isto se deva ao facto de os agentes da 
ameaça, a dimensão da superfície de ataque e a frequência dos incidentes tendam 
a aumentar com o tamanho e o perfil da empresa. A transição de ser um alvo de 
oportunidade para um alvo de escolha muda radicalmente o jogo e estas práticas 
ajudam até em termos de pontuação quando se está pronto para jogar a esse nível.

Alcançar resultados específicos
Todos queremos uma melhor cibersegurança global, mas, por vezes, é desejável 
ou necessário perseguir resultados específicos. Talvez tenha olhado para a lista de 
resultados na Figura 2 e pensado, "pergunto-me sobre quais são os fatores que nos 
ajudariam a alcançar esse resultado?". Se é o caso, as próximas secções são para si. 

Uma vez que a maioria dos leitores deste relatório representa pequenas ou médias 
empresas, dividimos o seguinte em secções dedicadas a cada segmento. Obviamente 
que poderá ler a nossa análise e recomendações para ambos os segmentos 
empresariais. Iremos abordar primeiro os fatores de sucesso para as pequenas 
empresas e, em seguida, avançaremos para as empresas de média dimensão.
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"Pela minha experiência com grandes 
empresas, estas podem ser parceiros de 
trabalho difíceis ou mesmo arrogantes 
para uma pequena empresa. Não 
sentimos nada disso com a Cisco. De 
facto, esforçaram-se especificamente 
para ajudar a nossa pequena empresa a 
permanecer competitiva."
Charl Tintinger, CTO na Gigaclear
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Principais fatores de sucesso 
das pequenas empresas
Referimos anteriormente que os resultados estão 
organizados em três categorias: Empoderar as 
empresas, Gerir o risco e Eficiência operacional. Iremos 
encontrar estes mesmos títulos abaixo, juntamente com 
gráficos que identificam práticas de segurança que 
têm uma correlação mais forte com a bem-sucedida 
concretização de cada objetivo por parte das pequenas 
empresas. Lembre-se de que, os nossos Apêndices ao 
Estudo sobre Resultados de Segurança 2021 oferecem 
versões completas de todas as etiquetas abreviadas de 
práticas e resultados nos dados que se seguem.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/2020-outcomes-study-appendix-b-c.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/2020-outcomes-study-appendix-b-c.pdf
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Empoderar as empresas
Tal como a etiqueta sugere, este objetivo foca-se na missão da segurança de apoiar 
e fomentar atividades empresariais. Os resultados nesta categoria reconhecem 
que a segurança não existe apenas por causa da segurança, mas sim para servir 
a empresa. A Figura 4 apresenta os três principais diferenciadores para que as 
pequenas empresas concretizem com êxito os resultados segundo este objetivo. 
Recorde-se que o ponto de partida de cada linha marca a taxa média de sucesso 
em todos os inquiridos no estudo. O ponto final da linha indica quanto mais impacto 
tem esse factor nas taxas de sucesso entre as pequenas empresas.

A correlação prática-resultado mais forte nesta categoria é que ter uma equipa de 
segurança suficiente resulta numa melhor aquisição de segurança por parte dos 
pares em toda a empresa. O trabalho conjunto das funções de TI e de segurança 
também contribui significativamente para esse mesmo resultado. Uma vez que 
várias pequenas empresas não têm uma equipa de segurança dedicada, esta 
mensagem pode ser indesejável para alguns leitores. Mas "suficiente" e "conjunto" 
são as palavras mais importantes aqui, não "dedicada". Algumas das empresas 
que participaram no estudo não tinham equipas dedicadas de segurança, ainda 
assim, apresentavam bem-sucedidas abordagens à segurança por terem pessoal 
suficiente e colaborativo.

Dito isto, chegará inevitavelmente um momento na vida das organizações em 
crescimento em que a proteção para a cabeça da pessoa que usa muitos 
chapéus de TI irá começar a ficar um pouco apertada. E quando não é trocada 
por uma maior ou quando esses chapéus não são repartidos equitativamente 
por várias cabeças, começa a travar a empresa. A Figura 4 sugere que uma das 
primeiras áreas a mostrar isto é a menor adesão de outras pessoas ou grupos na 
organização. Talvez isso seja por a TI não conseguir apoiar aquela nova iniciativa 
empresarial. Talvez se deva ao facto de as complicações tecnológicas ou de 
segurança sufocarem a produtividade. Independentemente do motivo, estes 
resultados enfatizam a importância de ter o talento certo em matéria de segurança 
(seja este partilhado ou dedicado) a servir a empresa e a respetiva missão.

O outro grande ponto de diferenciação que se retira da Figura 4 liga as práticas 
seguras no desenvolvimento de software a uma maior confiança dos executivos. 
Parece estranho, mas a resposta a este enigma recai no facto de que as empresas 
de desenvolvimento de software foram o setor com maior representação 
entre as PME neste estudo. Assim, a produção de código robusto e seguro 
está intrinsecamente associada ao balanço financeiro destas empresas (e, 
provavelmente, às contas bancárias pessoais dos respetivos executivos).

Mas não é necessário ser uma loja de software para aplicar este princípio. Sempre 

Figura 4: Três principais diferenciadores para empoderar as pequenas empresas
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Fonte: Estudo sobre Resultados de Segurança 2021
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que a segurança se torna essencial para a empresa, esta conquista um perfil 
superior no topo. Esteja preparado para criar soluções e não obstáculos.

Isto resume as três principais práticas de segurança e diferenciadores de resultados 
para empoderar as pequenas empresas, embora suspeitemos que muitos 
gostassem de ver quais são as outras opções disponíveis. Para tal, a Figura 5 
apresenta todas as práticas significativamente correlacionadas com qualquer um 
dos quatro resultados deste objetivo. Conforme pode observar, a lista de fatores de 
sucesso é muito superior a três.

Aquilo que salta à vista na Figura 5 é que cada resultado apresenta várias formas 
pelas quais as práticas de segurança contribuem para empoderar as empresas. São 
boas notícias, porque sugere que as pequenas empresas podem personalizar uma 
rota para o sucesso ajustada às suas necessidades e capacidades. 

Além disso, mais uma vez, vemos o papel essencial que a tecnologia moderna 
desempenha no desenvolvimento de pequenas empresas seguras e bem-
sucedidas. Manter a arquitetura e os serviços atualizados ajuda a segurança a 
servir as necessidades da empresa, a conquistar a confiança dos executivos e a 
promover uma cultura de segurança mais forte. Aliar este conjunto tecnológico a 
uma estratégia robusta e a uma sólida compreensão das ameaças que procuram 
explorá-la também conquista vitórias em várias frentes.

Esteja à vontade para dedicar o tempo que desejar à Figura 5. Gráficos como este 
oferecem uma visão tipo "escolha a sua aventura" do planeamento de segurança. 
Esperamos que o utilize para o ajudar a chegar até onde pretende ir.

Figura 5: Correlação entre práticas de segurança e resultados para capacitar as pequenas 
empresas
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Fonte: Estudo sobre Resultados de Segurança 2021

Os valores na Figura 5, e os que se seguem, denotam o aumento médio na 
probabilidade de sucesso para um determinado resultado quando as organizações 
relatam uma forte adesão a uma determinada prática. O sombreado corresponde 
à força da correlação entre a prática e o resultado. As combinações sem 
sombreado ou valor indicam que a nossa análise não encontrou uma correlação 
estatisticamente relevante. Isso não significa que a prática seja inútil. Apenas 
significa que não encontrámos provas convincentes de que leve a um maior 
sucesso quanto a esse resultado.
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Gerir o risco
Gerir o risco é aquilo em que a maioria das pessoas pensa quando confrontada com 
a pergunta sobre qual é a primeira responsabilidade da segurança. Obviamente, 
o risco tem múltiplas facetas e é por esse motivo que optámos por analisar três 
resultados que oferecem uma perspetiva distinta sobre a forma como as pequenas 
empresas gerem o risco cibernético. A Figura 6 destaca as combinações prática-
resultado que apresentam os diferenciadores mais fortes para as pequenas 
empresas no que respeita a este objetivo.

Desde há muito tempo que a conformidade é um motor da adoção da segurança 
nas organizações de todas as dimensões. Todavia, clientes e especialistas dizem-
nos que é um assunto ainda mais importante para as pequenas empresas. À medida 
que surgem mais normas e regulamentos, a barra dos requisitos mínimos continua 
a expandir-se. Embora a maioria das grandes organizações necessite de se colocar 
acima dela, nem sempre é esse o caso para as empresas mais pequenas.

Os dados subjacentes à Figura 6 pressupõem que os orçamentos e a colaboração 
aumentam a capacidade de as pequenas empresas cumprirem as obrigações de 
conformidade. A associação "mais orçamento, mais conformidade" não surpreende, 
não obstante, poderá ser um ponto de referência útil para a liderança quando os 
recursos são demasiado escassos e as pressões regulamentares são muitas.

Figura 6: Três principais diferenciadores de segurança para gerir o risco nas pequenas 
empresas
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Fonte: Estudo sobre Resultados de Segurança 2021
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Figura 7: Correlação entre práticas de segurança e resultados para gerir o risco nas pequenas 
empresas
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Conforme mencionado na secção anterior, o conceito de colaboração entre as funções 
de TI e de segurança pode ser dimensionado para cima ou para baixo com base na 
empresa em questão. Para as pequenas empresas, pode-se voltar à questão da 
pessoa que usa vários chapéus, dos quais a TI e a segurança são apenas dois. Nessa 
situação, isto sugere que a pessoa tem tempo e formação suficientes para fazer bem 
ambas as coisas. À medida que as empresas crescem, estes chapéus podem passar 
para duas pessoas que se mantêm em contacto e se consultam mutuamente sobre os 
projetos. Independentemente da forma assumida, a Figura 6 denota que manter uma 
estreita ligação entre a TI e a segurança é um diferenciador essencial para gerir os 
principais riscos cibernéticos nas pequenas empresas.

Na Figura 7 podem ser encontradas outras práticas de gestão do risco promissoras 
para as pequenas empresas. A atualização tecnológica proativa, uma vez mais, faz 
parte da imagem, melhorando as possibilidades de minimizar os riscos cibernéticos e 
de evitar grandes incidentes. Mais um ponto para o tema "ameaças modernas exigem 
tecnologia moderna". Provavelmente, voltamos a observar aqui os benefícios do SaaS. 
O fornecedor ou MSP está a corrigir vulnerabilidades, monitorizar ameaças, responder 
a incidentes e por aí em diante no âmbito de custos fixos e previsíveis. 

Por falar em responder a incidentes, as capacidades de resposta rápida a incidentes 
obtêm a maior correlação na Figura 7. Gerir os principais riscos não se limita a 
evitar que coisas más aconteçam. Trata-se de minimizar o seu impacto e manter a 
resiliência quando acontecem.

A segurança da cadeia de distribuição tem recebido muita atenção ultimamente 
devido a algumas falhas importantes, portanto deve destacar-se que a gestão da 
segurança dos fornecedores contribui para evitar grandes incidentes. As pequenas 
empresas são os blocos de construção de grandes cadeias de distribuição e a 
pesquisa revela uma maior probabilidade de estas serem os alvos de eventos 
cibernéticos que se propagam por essas relações interorganizacionais.6 A Figura 
7 demonstra o motivo pelo qual as pequenas empresas adversas ao risco devem 
avaliar a segurança dos seus principais parceiros.

Eficiência operacional
Além de empoderar as empresas e de gerir o risco, a capacidade de operar de forma 
eficiente, muitas vezes, marca a diferença entre os programas de TI excelentes e os 
apenas bons. Este último conjunto de resultados aborda a rentabilidade económica, a 
execução da estratégia, a gestão de talentos e os processos de resposta a incidentes. 
Tópicos importantes, especialmente para as pequenas empresas.

A Figura 8 traz de volta a noção de que a segurança e as empresas partilham 
uma relação integral nas pequenas empresas. Segundo os nossos analistas, 
compreender como é que as iniciativas de segurança apoiam os imperativos 

6 Ripples Across the Risk Surface (RiskRecon, Cyentia Institute)

Figura 8: Três principais diferenciadores de segurança para a eficiência operacional das 
pequenas empresas
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https://www.riskrecon.com/ripples-across-the-risk-surface
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comerciais simplifica a resposta aos incidentes e minimiza o trabalho não planeado. 
Isto representa uma oportunidade para tornar a formação padrão em segurança 
mais pessoal e impactante. As equipas de TI devem saber como é que a empresa 
funciona e como é que as suas responsabilidades se enquadram na missão.

E isto traz-nos de volta à necessidade de a TI e a segurança trabalharem em 
conjunto. Se lhe parece que a conversa continua a ser orientada nesta direção, 
está absolutamente certo. Esta é a única prática incluída nos três principais 
diferenciadores dos grandes objetivos de segurança nesta secção dedicada às 
pequenas empresas. Independentemente do número de pessoas que compõem as 
equipas de TI e de segurança, fricções e fações entres estas criam ineficiências. 
O trabalho de equipa promove a rentabilidade económica — especialmente numa 
pequena empresa.

Tal como fizemos nas secções anteriores, a Figura 9 alarga a lista de práticas 
de segurança suportadas por dados nesta categoria além dos três principais 
diferenciadores para as pequenas empresas. Um orçamento de segurança 
suficiente, atualização tecnológica proativa e garantir que o pessoal compreende 
a segurança no contexto do negócio são elementos beneficiadores dos vários 
resultados. 

Nesta altura, a atualização tecnológica proativa já é um fator familiar para o êxito. 
A Figura 9 liga-a a abordagens de segurança económicas e a uma resposta 
simplificada a incidentes. Sim, a modernização do seu conjunto de tecnologia tem 
um custo, seja em termos de hardware, de software ou de SaaS. Mas há aqui 
provas de que o investimento se paga a si próprio através de outras vantagens. 
Uma resposta fraca a grandes incidentes de segurança pode fazer desaparecer um 
orçamento de TI mais rapidamente do que qualquer outra coisa.

Em conformidade com este tópico, orçamentos de segurança suficientes e a 
minimização do trabalho não planeado apresentam a correlação mais forte. As 
empresas que têm os recursos de que necessitam não têm de abandonar ou alterar 
constantemente os planos, permitindo-lhe executar as tarefas. 

Figura 9: Correlação entre práticas de segurança e resultados para a eficiência operacional 
das pequenas empresas
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Recursos para o êxito da segurança nas  
pequenas empresas
Centro de recursos Cisco para pequenas empresas

Promoções e testes gratuitos Cisco para pequenas empresas

Oferta Cisco Designed Secure Remote Work

Para a versão completa de cada resultado e prática de segurança, juntamente com 
a explicação e exemplo de provas dadas aos inquiridos para orientar a classificação 
do sucesso dos respetivos programas, consulte: Apêndice B e C do Estudo sobre 
Resultados de Segurança 2021.
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https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/small-business/resource-center/security.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/small-business/small-business-promotions-and-free-trials.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/small-business/small-business-promotions-and-free-trials/secure-remote-work.html?ccid=cc001547
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/2020-outcomes-study-appendix-b-c.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/2020-outcomes-study-appendix-b-c.pdf


"Alguma vez tentou resolver um problema 
técnico e em vez de obter a resposta sentiu 
que lhe estavam a tentar vender alguma coisa? 
Passei por esta experiência frequentemente 
com outros fornecedores, mas a Cisco e a 
SVA atuam como parceiros com os melhores 
interesses da Strenge em mente."
Frank Bettenworth, CIO, Strenge GmbH & Co . KG

https://www.sva.de/index.html
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Principais fatores para o 
sucesso das empresas de 
média dimensão
Referimos anteriormente que os resultados estão 
organizados em três categorias: Empoderar as 
empresas, Gerir o risco e Eficiência operacional. 
Iremos encontrar estes mesmos títulos abaixo, 
juntamente com gráficos que identificam práticas de 
segurança que têm uma correlação mais forte com 
a bem-sucedida concretização de cada objetivo por 
parte das médias empresas. Lembre-se de que, 
os nossos Apêndices ao Estudo sobre Resultados 
de Segurança 2021 oferecem versões completas 
de todas as etiquetas abreviadas de práticas e 
resultados nos dados que se seguem.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/2020-outcomes-study-appendix-b-c.pdf#6
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/2020-outcomes-study-appendix-b-c.pdf#6
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Empoderar as empresas
Tal como a etiqueta sugere, este objetivo foca-se na missão da segurança de apoiar 
e fomentar atividades empresariais. Os resultados nesta categoria reconhecem que a 
segurança não existe apenas por causa da segurança, mas sim para servir a empresa. 
A Figura 10 apresenta os três principais diferenciadores para que as empresas de 
média dimensão concretizem com êxito os resultados segundo este objetivo. Recorde-
se que o ponto de partida de cada linha marca a taxa média de sucesso em todos os 
inquiridos no estudo. O ponto final da linha indica quanto mais impacto tem esse factor 
nas taxas de sucesso entre as empresas de média dimensão.

Uma vez que os três principais diferenciadores em matéria de segurança para 
empoderar as empresas de média dimensão estão associados ao resultado de 
conseguir a adesão dos pares, devemos esclarecer o que isto implica. Os exemplos 
de provas dadas aos inquiridos para os ajudar a avaliar este resultado incluem: 1) 
o recrutamento de outros grupos de TI para construir uma defesa cooperativa, 2) 
uma forte comunicação interorganizacional e 3) um sentido justo de "dar e receber" 
entre colegas para um maior benefício. Por outro lado, uma cultura de queixas e de 
contenção entre grupos é um sinal de dificuldades em alcançar este objetivo.

Neste contexto, a ligação entre a automação e conseguir a adesão dos pares 
estabelecida na Figura 10 faz mais sentido. À medida que as empresas de média 
dimensão crescem e amadurecem, os procedimentos de TI tornam-se cada vez 
mais entrelaçados nos vários grupos. Simplificar estes procedimentos através 
da automação ajuda a que as coisas não fiquem estranguladas ou interrompidas 
algures no meio de tudo isto e a que todos possam continuar a fazer o seu trabalho 
em vez de o pararem para resolver problemas.

Os dados também reforçam o conceito segundo o qual a segurança e o negócio 
partilham uma relação integral nas empresas de média dimensão. Uma melhor 
compreensão do papel da segurança na missão mais alargada melhora a adesão dos 
pares na empresa e ajuda as iniciativas de segurança a acompanharem a evolução 
dos imperativos comerciais (consulte a Figura 11). Pensamos que isto representa uma 
oportunidade para tornar a formação padrão (e muitas vezes monótona) em segurança 
mais pessoal e impactante. As equipas de TI devem saber como é que a empresa 
funciona e como é que as suas responsabilidades se enquadram na missão.

Por último mas não menos importante, a Figura 10 destaca o papel essencial que a 
tecnologia moderna desempenha na construção de empresas de média dimensão 
seguras e bem-sucedidas. Manter a tecnologia atual (frequentemente através de 
SaaS, MSPs, etc.) ajuda a promover a adesão dos pares e, como demonstrado 
na Figura 11, servir as necessidades das empresas, conquistar a confiança dos 
executivos e promover uma cultura de segurança mais forte. É uma impressionante 
lista de concretizações, na nossa opinião.

Figura 10: Três principais diferenciadores de segurança para empoderar as empresas de média 
dimensão
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Isto resume as três principais práticas de segurança e diferenciadores de resultados 
para empoderar as empresas de média dimensão, embora suspeitemos que muitos 
gostassem de ver quais são as outras opções disponíveis. Para tal, a Figura 11 
apresenta todas as práticas significativamente correlacionadas com qualquer um 
dos quatro resultados deste objetivo. Conforme pode observar, a lista de fatores de 
sucesso é muito superior a três.

Aquilo que salta à vista na Figura 11 é que cada resultado apresenta várias formas 
através das quais as práticas de segurança contribuem para empoderar as 
empresas. São boas notícias, porque sugere que as pequenas de média dimensão 
podem personalizar uma rota para o sucesso ajustada às suas necessidades e 
capacidades. 

No que respeita aos fatores de sucesso da Figura 11, as empresas que têm 
capacidades de rápida recuperação de desastres apresentam uma maior confiança 
dos executivos e uma melhor cultura de segurança geral. A garantia de que o 
negócio irá sobreviver — talvez mesmo prosperar — face a grandes eventos adversos 
tranquiliza as preocupações no topo e fomenta um propósito comum a todos os 
níveis.

Orçamentos suficientes ajudam a TI a acompanhar as alterações nas necessidades 
de segurança destas empresas. Também conquistam a adesão dos pares, 
provavelmente porque a TI não está a utilizar recursos emprestados por outros 
departamentos nem está a ser um obstáculo recorrente para o progresso. Nem 
todas as empresas de média dimensão têm um orçamento de segurança dedicado, 
pelo que esta mensagem pode ser indesejada para alguns leitores. Mas "suficiente" 

Figura 11: Correlação entre práticas de segurança e resultados para capacitar as empresas de 
média dimensão
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Os valores na Figura 11, e os que se seguem, denotam o aumento médio na 
probabilidade de sucesso para um determinado resultado quando as organizações 
relatam uma forte adesão a uma determinada prática. O sombreado corresponde 
à força da correlação entre a prática e o resultado. As combinações sem 
sombreado ou valor indicam que a nossa análise não encontrou uma correlação 
estatisticamente relevante. Isso não significa que a prática seja inútil. Apenas 
significa que não encontrámos provas convincentes de que leve a um maior 
sucesso quanto a esse resultado.
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é a palavra mais importante aqui, não "dedicado" nem "ilimitado". Isto pode ser 
um bom ponto de referência para apresentar à liderança quando os recursos são 
escassos, ainda assim, a empresa tem de atuar com rapidez.

Esteja à vontade para dedicar o tempo que desejar à Figura 11. Gráficos como este 
oferecem uma visão tipo "escolha a sua aventura" do planeamento de segurança. 
Esperamos que o utilize para o ajudar a chegar até onde pretende ir.

Gerir o risco
Gerir o risco é aquilo em que a maioria das pessoas pensa quando confrontada com 
a pergunta sobre qual é a primeira responsabilidade da segurança. Obviamente, 
o risco tem múltiplas facetas e é por esse motivo que optámos por analisar três 
resultados que oferecem uma perspetiva distinta sobre a forma como as empresas 
de média dimensão gerem o risco cibernético. A Figura 12 destaca as combinações 
prática-resultado que apresentam os diferenciadores mais fortes para as empresas 
de média dimensão no que respeita a este objetivo.

Não surpreende que encontremos novamente o tópico da resiliência entre os 
diferenciadores mais fortes para gerir os principais riscos cibernéticos e, segundo a 
Figura 13, também para evitar grandes incidentes de segurança. Segundo a maioria 
dos relatos, as empresas de média dimensão enfrentam uma crescente ameaça 
de ransomware e de outros eventos disruptivos da segurança. Manter capacidades 
robustas de recuperação rápida de tais incidentes e minimização do impacto para o 
negócio é imperativo para gerir os principais riscos cibernéticos atuais. 

Os dois restantes diferenciadores da Figura 12 partilham temas comuns de 
comunicação e conformidade. Embora as métricas de desempenho e os relatórios 
executivos normalmente não assinalem quaisquer caixas na lista de verificação dos 
requisitos de conformidade, as empresas que rastreiam e relatam métricas úteis 
estão provavelmente melhor posicionadas para oferecer provas aos auditores sobre o 
estado dos controlos de segurança regulamentados. A NIST Cybersecurity Framework 
(embora não seja uma norma regulamentar) oferece este conselho: "Incentiva-se 
as organizações a identificar claramente e saber por que motivo [as métricas] são 
importantes e como irão contribuir para a gestão global do risco de cibersegurança."

Na Figura 13 podem ser encontradas outras práticas de gestão do risco 
promissoras para as empresas de média dimensão. A atualização tecnológica 
proativa, uma vez mais, faz parte da imagem, melhorando as possibilidades de 
concretizar os três resultados sob o tema da gestão do risco. Manter o hardware 
e o software atualizados coloca as organizações em melhor posição para 
enfrentar qualquer ameaça que agentes ou o destino coloquem no seu caminho. 
Mais um ponto para o tema "ameaças modernas exigem tecnologia moderna". 
Provavelmente, voltamos a observar aqui os benefícios do SaaS. O fornecedor ou 
MSP está a corrigir vulnerabilidades, monitorizar ameaças, responder a incidentes, 
tudo a um custo acessível. 

Figura 12: Três principais diferenciadores de segurança para gerir o risco nas empresas de 
média dimensão
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cybersecurity-framework-guidance.html
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A ligação entre aprender com os incidentes anteriores e evitar os futuros roça a 
tautologia. Mas é para isso mesmo que serve a prática, e o facto de a Figura 13 
indicar que resulta é uma boa justificação para o esforço. Concentrar-se primeiro na 
resolução de problemas de segurança que afetaram a sua organização e os seus 
pares é uma forma astuta de maximizar a redução de riscos e ao mesmo tempo 
minimizar os custos. A partir daí pode alargar o âmbito da correção de riscos. Se 
desconhecer a sua história, está condenado a repeti-la.

Eficiência operacional
Além de empoderar as empresas e de gerir o risco, a capacidade de operar 
de forma eficiente, muitas vezes, marca a diferença entre os programas de 
TI excelentes e os apenas bons. Este último conjunto de resultados aborda a 
rentabilidade económica, a execução da estratégia, a gestão de talentos e os 
processos de resposta a incidentes. Tópicos importantes, especialmente para as 
empresas de média dimensão.

Figura 14: Três principais diferenciadores de segurança para a eficiência operacional das 
empresas de média dimensão
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Figura 13: Correlação entre práticas de segurança e resultados para gerir o risco nas  
empresas de média dimensão
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À medida que as empresas crescem, os ecossistemas de TI tendem a tornar-
se mais complexos e fragmentados. Em virtude disso, "lembro-me de quando 
isto era tão fácil" é uma queixa comum que acompanha as dores de crescimento 
das empresas de média dimensão. Estas queixas intensificam-se à medida que 
tendências como o teletrabalho fragmentam ainda mais o sistema. A integração 
atenua estas dores ao permitir que as tecnologias de informação trabalhem como 
uma unidade integrada e segura, que minimiza eficientemente o trabalho não 
planeado. As pessoas ficam livres para se concentrarem em projetos importante em 
vez de tarefas mundanas e começar a apreciar e a agradecer à equipa de TI. (Ok, 
esta última parte pode ser um exagero, mas o resto é absolutamente certo.)

Grandes quantias monetárias podem ser desperdiçadas muito rapidamente na 
"névoa da guerra" que frequentemente envolve os incidentes de segurança. Um 
estudo recente concluiu que uma resposta fraca aos incidentes mais do que duplica 
o custo médio dos grandes eventos cibernéticos.7 Garantir a implementação de um 
plano de resposta a incidente, testado e praticado, ajuda a tornar as operações de TI 
e de segurança mais rentáveis.

E isto traz-nos ao terceiro par de prática-resultado na Figura 14, que sugere que 
uma estratégia segura de desenvolvimento de software ajuda a reter o talento em 
segurança. Isto pode ser um pouco rebuscado, mas lembre-se de que as lojas de 
software são o setor mais comum entre os inquiridos neste estudo. À luz disso, esta 
correlação faz mais sentido. O bom talento reconhece a boa prática.

Tal como fizemos nas secções anteriores, a Figura 15 alarga a lista de práticas de 
segurança suportadas por dados além dos três principais diferenciadores. Por uma 
questão de consistência, comecemos pela atualização tecnológica proativa. Já 
reparou que esta prática está correlacionada com todos os resultados avaliados 
para as empresas de média dimensão, incluindo os quatro aqui apresentados? 
Sim, a modernização do seu conjunto de tecnologia pode ter um custo, seja 
em termos de hardware, de software ou de SaaS. Mas isto apresenta provas 
convincentes de que o investimento se paga a si próprio através de outras 
vantagens. Uma fraca eficiência operacional é muito mais dispendiosa a longo 
prazo do que atualizações periódicas na TI.

7 Information Risk Insights Study 20/20 - Xtreme, Cyentia Institute . https://www .cyentia .com/wp-content/uploads/
IRIS2020-Xtreme .pdf

Figura 15: Três principais diferenciadores de segurança para a eficiência operacional das 
empresas de média dimensão
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Referimos a integração tecnológica relativamente à Figura 14, mas a Figura 15 
também a relaciona com a retenção de experiência e conhecimento especializado 
em segurança. Ninguém gosta de lutar contra a fragmentação da TI — especialmente 
nas empresas de média dimensão, onde menos burocracias e tecnologias antigas 
são a expetativa.

Reconheçamos uma última vez a importância da resiliência para as empresas de 
média dimensão. A rápida recuperação de desastres está correlacionada com três dos 
quatro resultados associados a este objetivo. E é assim que deve ser. É difícil trabalhar 
eficientemente quando períodos prolongados de disrupção fazem parar tudo. 

"As PME devem procurar a Cisco para obterem 
assistência em TI. Há por aí a ideia de que apenas se 
interessam por grandes grupos empresariais, mas 
hoje em dia há também muitas soluções e programas 
à medida das empresas mais pequenas."
Gustavo Guida, Diretor de Marketing, Cheetah



Recursos para o êxito da segurança nas  
empresas de média dimensão
O livro de atividades de cibersegurança para empresas de média dimensão

Testes gratuitos Cisco para empresas de média dimensão

Trabalho remoto seguro para empresas de média dimensão

Para a versão completa de cada resultado e prática de segurança, juntamente com 
a explicação e exemplo de provas dadas aos inquiridos para orientar a classificação 
do sucesso dos respetivos programas, consulte: Apêndice B e C do Estudo sobre 
Resultados de Segurança 2021. 
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https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/midsize/docs/idg-midsize-security-playbook.pdf?oid=wprsc024733%22%20\
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/midsize/docs/idg-midsize-security-playbook.pdf?oid=wprsc024733%22%20\
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/midsize/midsize-business-promotions-and-free-trials.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/midsize/midsize-business-promotions-and-free-trials/secure-remote-work-for-smes.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/2020-outcomes-study-appendix-b-c.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/2020-outcomes-study-appendix-b-c.pdf
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Acerca da Cisco Secure
Independentemente de a sua organização ser grande ou pequena, é provável que 
a segurança se tenha tornado mais complexa ao longo dos anos. Mais ameaças 
levam a mais produtos pontuais, o que pode complicar ainda mais a investigação e 
a resposta. 

Desde há vários anos que a Cisco tem tido como missão simplificar a segurança. 
Com o lançamento da plataforma Cisco SecureX, trouxemos maior visibilidade e 
automatização para racionalizar e reforçar a defesa contra ameaças. A SecureX 
integra tecnologias da Cisco e de terceiros, permitindo que vários produtos (e 
equipas) de segurança e de TI trabalhem em conjunto para uma proteção mais 
abrangente. Ao automatizar funções de segurança comuns, a SecureX ajuda 
as equipas a fazer mais com menos e a concentrarem-se em iniciativas mais 
estratégicas.   

Os clientes podem beneficiar da nossa plataforma integrada SecureX, quer 
tenham uma ou muitas tecnologias Cisco Secure – criando uma vantagem para 
organizações de qualquer dimensão. Uma vez que é uma plataforma nativa 
da nuvem, a SecureX permite-lhe adicionar facilmente novas tecnologias e 
funcionalidades à medida que as suas necessidades evoluem. 

Saiba como o nosso portfólio de segurança e plataforma 
integrada o podem ajudar a proteger-se no presente e no 
futuro. 
Comece já com um teste gratuito.

www.cisco.com/go/trademarks
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/securex/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/securex/index.html
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