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Para piorar a situação, você foi forçado a usar soluções pontuais e específicas em um setor
repleto de incompatibilidade, que executa as operações usando dezenas de ferramentas e
uma infinidade de consoles com integração incoerente. Tudo isso combinado a uma série
de parâmetros não atingidos em relação às necessidades de correção e manutenção, que
inevitavelmente deixam vulnerabilidades nas diferentes soluções pontuais em toda a
infraestrutura de segurança.
Com soluções e fornecedores diferentes, parece um programa impossível de se manter.
No entanto, uma plataforma de segurança pode transformar a infraestrutura, passando de
uma série de soluções incoerentes para um ambiente totalmente integrado. Ela pode
conectar a amplitude do portfólio de segurança e toda a infraestrutura de segurança para
estabelecer uma cobertura em todos os vetores e access points de ameaças, além de
desenvolver a segurança da empresa para atender às necessidades do futuro.
Uma plataforma pode unificar as tecnologias de segurança para combinar visibilidade e
identificar áreas de automação, orquestração e análise. Ao fazer isso, ela pode liberar e
capacitar as equipes de segurança e, ao mesmo tempo, tomar decisões com base em
dados pontuais e precisos para respaldar o sucesso geral da empresa.

As empresas digitais que buscam reduzir a
complexidade e gerenciar riscos de forma mais
eficiente utilizarão uma plataforma de segurança
integrada para obter visibilidade e inteligência
unificadas, eficiência operacional e segurança
simplificada.
Essa abordagem permite que nossa equipe de
segurança deixe de ser integradora de produtos,
concentrando-se no que é mais importante proteger nossas soluções para ajudar nossos
clientes a alcançar seus objetivos com confiança.
-B
 rad Arkin, vice-presidente sênior e chefe de segurança e
diretor de confiança, Cisco
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Um olhar mais
atento sobre
fornecedores de
segurança,
produtos e seus
impactos
Em todas as conferências da RSA, centenas de fornecedores de segurança competem pela
consolidação da marca do profissional de segurança, e não faltam fornecedores que
oferecem soluções pontuais que prometem vitórias rápidas para combater ameaças. A
realidade é que a maioria das empresas já tem diversos produtos criados para lidar com
desafios específicos; na verdade, mais do que podem gerenciar com tantos alertas sendo
gerados. Porém, a maioria dos produtos corrigidos não possui integrações prontas para
uso, para viabilizar uma prática de segurança simplificada e madura.
O Estudo comparativo do CISO - Cisco 2020 de 2.800 gerentes de segurança revelou que a
tendência de redução da complexidade através da consolidação de fornecedores continua,
mantendo-se estável com 86% das empresas utilizando entre 1 e 20 fornecedores, e
apenas 13% utilizando mais de 20 fornecedores este ano (Figura 1).
Figura 1.

O número de diferentes fornecedores de segurança (ou seja, marcas, fabricantes)
utilizados nos ambientes de segurança dos entrevistados nos últimos três anos.
N = 2800.
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Fonte: CISO Benchmark 2020. Todas as porcentagens são arredondadas.
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Vimos um aumento constante ano após ano na porcentagem de entrevistados da pesquisa
comparativa do CISO que classificam o trabalho com vários produtos de segurança como
algo bastante desafiador, passando de 74% em 2018 para 80% em 2020.
Se você abordar a infraestrutura de segurança sem uma abordagem de plataforma, as
integrações de produto a produto resultarão em um aumento das soluções pontuais
criadas e aceitas por diferentes fornecedores. Isso cria visibilidade fragmentada e fluxos
de trabalho manuais em toda a infraestrutura de segurança, limitando o valor de todas as
soluções.
Não ajudaria se a infraestrutura de segurança fosse maior do que a soma de suas partes?

Prepare-se para uma falha – os dados não
mentem
A dependência de muitos consoles reduz a eficiência operacional e obviamente aumenta o
risco de erro humano. O uso de ferramentas incoerentes torna cada vez mais difícil
estabelecer uma ampla visibilidade em toda a superfície de ataque. Isso pode reduzir a
eficácia da segurança, geralmente medida no tempo de permanência (o tempo que um
agente de ameaças passa em um sistema para se deslocar lateralmente e realizar o
reconhecimento e/ou a exfiltração de dados).
A falta de integração expõe um ponto fraco vital de segurança na capacidade de uma
empresa de responder às ameaças com rapidez e alcançar tempos de permanência
menores. Assim, a visibilidade no contexto se torna muito mais significativa.
Nosso Estudo comparativo do CISO - 2020 também ressaltou como o fornecedor e a
complexidade do produto podem degradar significativamente a eficácia de uma empresa
para minimizar o tempo de inatividade em resposta a um ataque digital. Encontramos uma
correlação entre o número de fornecedores e produtos em um ambiente, o tempo de
inatividade resultante, os registros afetados e o impacto financeiro de um ataque. Como as
figuras 2, 3 e 4 mostram, as empresas com menos fornecedores tendem a sofrer menos
impacto de um ataque.
Figura 2.

Para a maior violação no ano passado, os respondentes de segurança relataram ter
menos horas de tempo de inatividade do sistema quando tinham menos
fornecedores. N = 2490.
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Figura 3.

Para a maior violação no ano passado, os respondentes de segurança relataram ter
menos registros impactados quando tinham menos fornecedores. N = 2490.
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Fonte: CISO Benchmark 2020. Todas as porcentagens são arredondadas.

Figura 4.

Para a maior violação no ano passado, os respondentes de segurança relataram ter
menos impacto financeiro quando tinham menos fornecedores. N = 2490.
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O impacto no gerenciamento de alertas
Como as soluções de vários fornecedores têm várias integrações ponto a ponto, caso
existam integrações, elas não compartilham efetivamente o contexto e a análise para
identificar indicadores de comprometimento. Além disso, elas têm uma oportunidade
limitada de potencializar e priorizar alertas e apresentar alertas de alto valor de forma
concisa. O problema é ainda maior, pois resulta em pouca ou nenhuma conexão entre a
visibilidade do alerta e as ações tomadas a esse respeito.
Em nosso estudo comparativo do CISO 2020, os profissionais de segurança afirmam ter
condições de investigar somente 51% dos alertas de segurança. Desses alertas
investigados, 50% dos legítimos não são corrigidos.
Essa abordagem de vários fornecedores (em vez de uma abordagem integrada) faz com
que o desafio persistente de uma enorme quantidade de alertas continue. Em nosso
estudo, 96% dos que sofrem de fadiga de alerta disseram que é desafiador gerenciar um
ambiente de vários fornecedores. Embora os profissionais de segurança tentem lidar com
o aumento de fornecedores e suas consequências, o gerenciamento não se tornou mais
fácil e precisa de outras melhorias para otimizar os recursos.
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Conselhos da linha de frente da
liderança de segurança da
Cisco
A segurança evoluiu na última década
Agora a luta para sobreviver está ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a segurança
evoluiu em três dimensões. Uma é a relevância comercial, que provou ser um acelerador
incrível para defender a necessidade de segurança. A segurança está se tornando
essencialmente integrada à estrutura da forma como as empresas operam com o aumento
dos níveis de controle em toda a empresa, desde a diretoria até a equipe executiva, até as
operações de várias unidades de negócios.
A segunda é tecnológica, que é uma moeda de duas faces. O primeiro lado da moeda é a
arquitetura em evolução impulsionada pela migração para a nuvem e a proliferação na
mobilidade de aplicações e dispositivos. O outro lado é o surgimento de plataformas que
permitem que os fornecedores troquem dados de ameaças em tempo real, como as
plataformas de resposta a ameaças e trocas abertas de dados, como o Cisco pxGrid.
A terceiro são os dados, porque ninguém consegue ver o planeta inteiro. Anteriormente, o
esforço em direção à arquitetura de segurança correta foi desafiado pela falta de uma
plataforma que possa integrar e aproveitar o poder de tantos dados para atender ao
cenário de ataques em evolução, à infraestrutura e à falta de habilidades.

Conselhos para o planejamento dos CISOs na integração da
arquitetura
Faça um plano e determine o que você está tentando realizar ao criar um ecossistema
integrado relevante para a empresa. Para mim, para ser arquitetado da maneira certa,
basicamente, trata-se de como será projetado, como será criado e como se expandirá e
poderá crescer e ser validado.
Primeiro, comece com a ideia e desenvolva estratégias para os diferentes recursos que a
empresa gostaria de aproveitar. Segundo, saiba quais resultados você está medindo
antes de começar a criar algo. Também é essencial fazer parcerias com fornecedores
que entendam a estratégia e possam destacar possíveis pontos cegos e oportunidades de
integração que você não tenha percebido.

Métricas necessárias para monitorar o sucesso nas operações
de SOC
Por muito tempo, o setor usou "você sofreu uma violação?" como uma métrica para o
sucesso. Com minha equipe, enfatizo as métricas em relação à visibilidade e ao controle.
É fundamental definir quais resultados você precisa alcançar, sejam eles menos violações,
menor tempo médio de detecção (MTTD) e recuperação (MTTR), redução no custo de
contenção e/ou maior eficiência. As métricas que você relata à diretoria devem estar
vinculadas a esses resultados no nível comercial que são impulsionados pelo programa
de segurança subjacente.

Como as integrações eficientes abasteceram o SOC da Cisco
Com certeza é ótimo obter o melhor da categoria, mas nem sempre isso é necessário para
atingir os resultados de segurança desejados. Além de nossos próprios produtos de
segurança, na Cisco usamos também produtos de segurança de outros fornecedores.
Atualmente, estamos usando o pacote completo de produtos da Cisco. Apesar de ter
nosso orçamento reduzido três vezes nos últimos três anos, conseguimos reduzir
nosso MTTD para oito horas.
Tornamos isso possível graças a uma plataforma integrada impulsionada pela automação e
pela inteligência de dados, que permitiu que minha equipe se concentrasse nos
incidentes mais importantes e na busca de ameaças, aumentando assim a produtividade
dos recursos. É fundamental ter uma solução consolidada com recursos de automação,
apoiada por uma plataforma que funciona bem com as necessidades de análise de dados
que sua empresa tem e com capacidade de preencher as defasagens nos fluxos de
trabalho de SecOps atuais. Na Cisco, agregamos eficiência ao sistema, o que gerou ROI e
reduziu nosso custo total.

A segurança
reinventada
Um dia na vida...
Vamos passar um dia na vida de um analista de SOC. Se estiverem protegendo todas as
partes, eles analisam um número cada vez maior de alertas de diferentes soluções. Eles se
esforçam para acompanhar o volume de alertas e estão fazendo o possível para priorizar e
resolver as questões mais importantes.
Correlacionam as informações de várias fontes para criar uma imagem completa de cada
possível ameaça. Eles fazem a triagem e atribuem prioridades, trabalhando com as equipes
de operações de TI e de rede. Eles elaboram manuais para ajudar a repetir essas
atividades de forma coerente.
Realizam todas essas tarefas complexas com um enorme senso de urgência. O objetivo
deles é formular rapidamente uma estratégia de resposta adequada de acordo com a
conscientização da situação e o impacto da ameaça, o escopo potencial do
comprometimento e os eventuais danos que podem ocorrer.
Esse fluxo de trabalho manual costuma ser propenso a erros e demorado, exigindo que um
analista de SOC acione vários consoles de forma rápida. Com todas as tarefas do analista
de SOC para avaliar alertas de várias soluções pontuais, existe a probabilidade de que as
ameaças de alta gravidade sejam negligenciadas.
A contratação de mais especialistas para gerenciar esses alertas não ajuda. A capacidade
de resposta também é afetada pela confiança de ITOps e NetOps em SecOps e os
gargalos que essas equipes criam uma para a outra. As empresas precisam de ajuda para
mitigar a escassez de talentos, unindo pessoas, processos e tecnologia a uma experiência
mais simples e mais confiável. E aqui, as integrações são fundamentais.

Mudanças positivas na transformação digital
tornaram evidente que as tecnologias de
segurança em silos contribuem para mais
complexidade. Nossas equipes estão perdendo
um tempo precioso conectando os pontos e
integrando todas essas ferramentas que não
funcionam umas com as outras.
-M
 ichael Degroote, consultor de infraestrutura, Mohawk
Industries
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Mais foco, menos ruído
A maioria dos CISOs se levanta todas as manhãs para melhorar as eficiências, otimizar os
recursos, aumentar a maturidade e impulsionar a colaboração nas operações. Tudo isso
enquanto gerencia as ameaças. Essa é uma tarefa complexa, e difícil de realizar com tanto
ruído a respeito da segurança cibernética. Vamos detalhar os principais componentes da
segurança.
No que diz respeito ao gerenciamento de ameaças, há muitas áreas de integração que as
plataformas de segurança podem aproveitar, como:
Segurança de rede: firewalls e zero-trust para o local de trabalho
	
Proteção
do usuário e do endpoint: zero-trust para a força de trabalho com
segurança de endpoints, dispositivos móveis e e-mails
	Borda da nuvem: um amplo conjunto de funções de visibilidade, controle e
segurança como serviço em nuvem
	
Segurança
de aplicativos: zero-trust para cargas de trabalho com
microssegmentação
Inteligência de ameaças: análise de malware e feeds
	
Verificação
de confiança: autenticação de usuário e avaliação de postura do
dispositivo
	Análise de segurança: coleta, categorização e análise de dados em tempo real
para detectar anomalias e ameaças avançadas
Serviços de segurança: detecção e resposta gerenciadas
Para obter cobertura de segurança nesta longa lista, seria necessária uma vasta gama de
produtos de segurança. Mas considere o seguinte: isso pode ser obtido por meio de uma
abordagem de plataforma, fornecendo verificação contínua de confiança e inteligência de
ameaças confiável.
Figura 5.

Transforme a infraestrutura, passando de uma série de soluções incoerentes para um
ambiente totalmente integrado, com integrações de back-end que se traduzem em
melhores experiências de front-end.
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Tudo isso não pode acontecer da noite para o dia. Para avançar nessa abordagem
integrada, você pode começar listando prioridades, desafios e fluxos de trabalho.
Para começar, responda a estas perguntas básicas:
• Quais são os desafios da minha infraestrutura de segurança atual?
• A
 s mudanças comerciais exigem que eu adicione ou substitua meus investimentos em
segurança?
• Como posso promover minha maturidade de segurança com meus recursos atuais?
• Q
 uais são as minhas prioridades para obter o máximo de valor de qualquer investimento
em segurança?
• Q
 ual contexto é compartilhado entre equipes e ferramentas em nossos fluxos de
trabalho?
Responder a essas perguntas na íntegra trará um entendimento sólido de quais desafios de
segurança precisam ser resolvidos e em que ordem. Isso também serve de roteiro para
identificar o que você tem, o que é necessário para alcançar seus objetivos, por que é
necessário e o que você vai ganhar ao fazer essas mudanças. A próxima etapa é
desenvolver estratégias para cada recurso que a empresa precisa ter.
Depois de alcançar uma compreensão clara de todos esses aspectos, você pode procurar
soluções que atendam especificamente a essas necessidades. Lembre-se de explorar
soluções que funcionam juntas de ponta a ponta em seu ecossistema de segurança e
infraestrutura geral.
A simples aquisição das melhores ferramentas que operam isoladamente em uma
plataforma de segurança subjacente tornou-se uma opção cada vez menos viável.
Qualquer ferramenta com funcionalidades muito boas, e de fácil integração com outras
ferramentas, talvez seja mais útil e eficiente do que uma ferramenta extremamente
funcional.
A aquisição dessa forma permite que você defina fluxos de trabalho de ferramentas
cruzadas em um nível mais avançado. Uma plataforma que fornece a integração e a
definição de fluxo de trabalho em seu núcleo tem um impacto mensurável nos esforços
para aumentar a maturidade de segurança.
O sentido disso é o seguinte: antes de procurar soluções de segurança, saiba o que você
está tentando alcançar e como a solução se alinha (ou oferece suporte) às metas
comerciais. Determine como as soluções trabalharão juntas para minimizar o ruído de
muitos alertas e reduzir a manutenção mais manual para a qual você não tem os recursos.

Integração de uma plataforma de segurança
Com certeza, uma única solução de segurança não pode manter empresas inteiras
seguras. Nenhum painel único pode corrigir a necessidade do domínio de segurança para
obter maior visibilidade. O sucesso depende da compreensão das relações entre as
tecnologias que vinculam os sistemas e usam esse conhecimento para criar maior sinergia
entre eles. É mais fácil falar do que fazer. Portanto, como você pode traduzir essa visão?
Uma abordagem de plataforma para a segurança ressalta a importância de estar aberta; a
capacidade de conectar a infraestrutura de segurança atual a uma plataforma aberta e
integrada com interoperabilidade imediata. A empresa deve ser livre para explorar novas
soluções, sem precisar se preocupar em gastar recursos para integrá-las posteriormente.
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Por exemplo, a Cisco Security Technical Alliance facilita as integrações de produtos
abertos e de vários fornecedores com mais de 170 parceiros de tecnologia para melhorar a
eficiência da segurança, com automação e simplicidade operacional. Nossa integração por
meio de uma plataforma de segurança foi criada para oferecer aos nossos clientes uma
abordagem eficaz para proteger o acesso, a resposta a ameaças e o gerenciamento de
políticas.
Enquanto trabalhamos no lado da rede, no lado da segurança, no lado da identidade, no
lado de acesso e muito mais, não estamos fechados. Você pode trazer a tecnologia de
qualquer produto de segurança, da Cisco ou de outra forma, para criar um ambiente de
segurança integrado.
Considere quatro pilares de capacitação nesse ambiente. Você pode:
• Saber quais dados são compartilhados para acelerar o tempo de detecção
• Executar mudanças automáticas de políticas para acelerar a resposta
• F
 ornecer reconhecimento contextual para incorporar controles granulares em toda a
arquitetura de segurança
• H
 armonizar as políticas de segurança e gerar resultados mais fortes com a colaboração
de SecOps, NetOps e ITOps
Crie uma base para a pilha de segurança com interoperabilidade integrada que garanta
que você desfrute de todo o potencial dos produtos.
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Essa abordagem modular para segurança permite que você tenha access points para
aproveitar a integração entre as tecnologias atuais e, ao mesmo tempo, garantir um acesso
mais rápido a novas tecnologias sem trocas de integração. Você pode criar isso agora com
o que você tem.
Talvez você já tenha desenvolvido o portfólio de produtos de segurança mais eficiente e
adicionou a interoperabilidade integrada. Agora, com essa abordagem, você está
conectando tudo isso a uma plataforma que garante que a experiência atinja todo o
potencial dos produtos, onde a abertura e a interoperabilidade integrada são os benefícios
mais importantes.
A plataforma certa não vai apenas ajudar a melhorar a segurança em todos os usuários,
aplicativos e dispositivos. Ela ajudará você a medir e comprovar o sucesso. Uma
plataforma deve oferecer automação e análise integradas que auxiliam no gerenciamento
de políticas e dispositivos, detectando ameaças desconhecidas e coordenando as
mudanças de política e resposta. Essa nova abordagem está bem posicionada para
resolver o dilema de segurança e transformar a segurança complexa em coesa.
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Quantificação dos benefícios
A adoção da abordagem de plataforma gera melhorias quantificáveis para a empresa.
Essas melhorias incluem inúmeros benefícios, os mais importantes são:
Eficiência operacional: agregue inteligência de ameaças, automatize o enriquecimento e
melhore a resposta a incidentes e a orquestração de políticas para responder com mais
eficácia às ameaças em evolução e garantir novos empreendimentos comerciais.
• E
 liminação do ruído de alerta com reconhecimento contextual e correlações para
entender mais profundamente quais alertas precisam de atenção urgente. Redução do
tempo por alerta necessário para a investigação forense, à medida que os fluxos de
trabalho são integrados e automatizados por meio de manuais.
• R
 edução da presença do fornecedor no ecossistema, garantindo que os parceiros
estratégicos de segurança possam oferecer novos recursos, como componentes que se
integram facilmente.
• A
 cesso mais rápido a esses recursos para as equipes de segurança e de TI, fornecido
de forma mais eficiente do que se fossem componentes independentes.
Inovação: trabalhe com menos parceiros fornecedores, porém mais fortes, que
conquistaram uma reputação de oferecer recursos e serviços mais inovadores para o
mercado, que melhor atendam às arquiteturas e ameaças em evolução. Uma plataforma
aberta que permite desenvolver fluxos de trabalho que automatizam os manuais
personalizadas pode impulsionar a inovação para a segurança.
Capacitação de recursos por meio da automação: uma plataforma integrada e
impulsionada pela automação pode ajudar a enfrentar os desafios da escassez de talentos,
permitindo que você use os recursos limitados de SOC para orquestração mais
estratégica. Isso pode ajudar a melhorar a retenção dos funcionários e ajudar um analista
de SOC de nível 1 a realizar investigações mais complexas. Portanto, a equipe tem mais
tempo para se concentrar nas áreas mais importantes.
Redução da complexidade: muitos dispositivos e soluções de segurança não podem ser
integrados à plataforma de segurança mais ampla devido à falta de modularidade no
design. Procure soluções baseadas em nuvem e em APIs que possam proporcionar
resposta e correção rápidas. A plataforma de segurança deve permitir a expansão
simplificada dos recursos de segurança de acordo com as necessidades que surgirem.
Racionalização do ROI: a mudança para uma plataforma de segurança integrada em
comparação com os fornecedores de segurança díspares pode mostrar um impacto mais
fácil em KPIs, impulsionando a produtividade de recursos e métricas de resposta como
MTTD, MTTR e tempos de extermínio de incidentes. Isso oferece os pontos de prova
definitivos para correlacionar com os custos de violação. Com ferramentas diferentes, é
difícil obter as principais métricas que realmente geram medidas de desempenho e
eficiência.
Redução de riscos: avalie os dados mais importantes e cubra os riscos do assistente
nesses dados no ecossistema de soluções, aproveitando a inteligência de ameaças
agregada, a análise comportamental avançada, a orquestração, a automação e a busca
contínua de ameaças.
Medição do sucesso: as métricas são uma excelente maneira de entender a desconexão
entre operações de prevenção, detecção e IR. A capacidade de monitorar métricas (como
tempo de permanência, relação de proteção, incidente falso positivo, proporção de
incidentes identificados pelo usuário em relação a incidentes identificados pelo SOC, e
assim por diante) fornece uma visão instantânea da vulnerabilidade. A eficácia tática do
SecOps permite que você perceba as defasagens e crie um programa de segurança
melhor.
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Perguntas para
começar
Com tantas opções e tantas direções para seguir, vamos começar com 10 perguntas
essenciais que os profissionais de segurança devem considerar ao analisar produtos e
soluções de fornecedores.

1.

 ual é o custo total de propriedade e quais são os benefícios de ROI que posso
Q
obter na consolidação dos fornecedores e na integração do meu portfólio atual?

2.

 ossa plataforma é unificada para investigação de ameaças, gerenciamento de
N
segurança e resposta a incidentes?

3.

 omo essa nova tecnologia se integra ao nosso ecossistema atual? Será que isso
C
vai melhorar nossa eficiência de segurança e operacional?

4.

 osso programa de inteligência de ameaças permite tomar decisões mais rápidas e
N
definitivas?

5.

 omo podemos avaliar a abertura de nossas soluções para integração com
C
terceiros? Como isso funciona juntamente com nossas tecnologias SIEM atuais?

6.

 sse fornecedor (ou produto) permite que nossa equipe acelere as principais
E
funções de segurança: detecção, investigação e correção por meio de um console
unificado?

7.

 ossas tecnologias atuais geram e retêm contexto em todo o conjunto de
N
ferramentas? Elas se integram nativamente a outras ferramentas do mesmo
fornecedor?

8.

 ossa plataforma aproveita a automação para simplificar os fluxos de trabalho
N
manuais? Esses fluxos de trabalho permitem tornar NetOps e ITOps uma extensão
das equipes SecOps?

9.

 ossa equipe discutiu as vantagens e desvantagens da integração, ao avaliar os
N
produtos para entender se precisamos de recursos extras em detrimento da
integração?

10.

 osso pessoal de SOC atual vai oferecer suporte? Precisamos contratar analistas
N
adicionais ou podemos treinar a equipe atual?
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Estratégias básicas da nossa
consultoria CISOs
Estas são nossas recomendações práticas com base em nossas pesquisas e práticas
comprovadas de consultoria com clientes.

1.	 C
 onsidere a integração como parte essencial da sua decisão
de compra.
A dispersão de fornecedores em um ambiente de segurança típico causa uma
complexidade desnecessária e fluxos de trabalho ineficientes. Para piorar a situação, a
falta crônica de talentos dificulta a adoção integral das soluções atuais, o que aumenta a
exposição. Uma tática para mitigar esses desafios é adotar uma plataforma aberta e
baseada em portfólio que permita que suas soluções trabalhem juntas.
Esse tipo de abordagem de plataforma é único de duas maneiras. Em primeiro lugar,
integra de forma nativa as soluções de back-end do portfólio com um front-end unificado.
Em segundo lugar, permite que as tecnologias de outros fornecedores se integrem
perfeitamente com esse front-end.
Quando a carga de integração é deslocada principalmente para o fornecedor, você acaba
aproveitando os investimentos atuais, desenvolvendo o que você tem e criando uma base
sólida para as necessidades futuras.

2.	 Alinhe NetOps, ITOps e SecOps.
Tradicionalmente, as equipes de rede, TI e segurança trabalham de maneira individualizada,
mas sua dependência uma da outra para resolver problemas causa gargalos. Você pode
unificar suas equipes com fluxos de trabalho colaborativos e contexto compartilhado para
permitir que o ITOps corrija problemas com alertas significativos e permita que o NetOps
aplique políticas de forma mais coerente. Isso reduz a carga do SecOps e melhora a
produtividade de todas as três equipes.
Alcançar esse nível de colaboração não é fácil, mas é possível com a abordagem certa.
Uma plataforma integrada pode ajudar, desde que forneça uma visão unificada
personalizável, permitindo que cada equipe veja os alertas, as métricas e o contexto mais
significativos para elas, sem afetar as outras.

3.	 G
 uie sua tomada de decisão com um modelo de
maturidade de segurança.
Com as pressões de orçamentos apertados, falta crônica de funcionários e um cenário de
ameaças em constante mudança, é fácil entrar em um modo reativo de segurança. No
entanto, nesse paradigma reativo, seus investimentos só podem ajudá-lo a manter o status
quo, em vez de libertá-lo para amadurecer sua empresa de segurança.
Escolha um modelo de maturidade de segurança e seja proativo sobre sua trajetória. Há
muitas opções, mas a maioria dos modelos reflete a visibilidade unificada entre os pontos
de controle, a automação entre ambientes e as métricas de segurança claras. Embora seja
possível alcançar esses resultados por meio de integrações manuais de SIEM/SOAR, todas
elas são funções nativas de uma plataforma de segurança integrada.

4.	 D
 ê aos seus funcionários uma visão para se concentrar, e
não vinte.
Suas equipes de segurança estão constantemente alternando entre diferentes consoles e
interfaces, o que as torna mais lentas e gera alertas conflitantes.
Ofereça uma visão unificada ao integrar sua infraestrutura de segurança. Isso simplifica os
fluxos de trabalho e maximiza o valor de seus investimentos. Também permite que as
equipes atuem de acordo com os alertas, harmonizem as políticas, respondam a ameaças e
aprendam as práticas recomendadas, desbloqueando o valor mais rapidamente, com uma
experiência mais simples e mais confiável.

5.	 U
 se a automação sempre que possível para tornar suas
equipes mais eficientes.
Suas equipes provavelmente perdem muito tempo com processos manuais repetitivos, isso
é ineficiente e abre espaço para erros humanos. Com uma plataforma, você pode usar a
automação para lidar com muitas tarefas, como compartilhar contexto de ameaça e
confiança e adaptar o acesso à rede ou a aplicativos para endpoints comprometidos.
Por exemplo, você pode usar esses recursos em conjunto para evitar que dispositivos
inadequados acessem dados confidenciais. Em primeiro lugar, use a solução de acesso
seguro para identificar os endpoints que estão infectados ou inseguros. Em seguida, use a
automação para alterar a política de autenticação para esse dispositivo em todo o ambiente
até que a ameaça seja corrigida.
Ao bloquear o acesso a dispositivos não confiáveis, você pode responder a ameaças com
mais rapidez e evitar violações de dados, sem atrapalhar os negócios.

Estudo de caso:
Istambul Grand Airport (IGA)
Criação de uma rede segura e escalável desde o início
com integração no núcleo.
Resumo
Setor: transportes
Local: Istambul, Turquia
Desafio
• Criar uma base segura para o maior aeroporto em desenvolvimento do mundo
• Garantir a flexibilidade e a escalabilidade da rede em três fases de construção
• Fornecer visibilidade sobre todas a infraestrutura de TI do aeroporto
• Oferecer recursos eficientes de busca de ameaças e investigação
Solução
O IGA consolidou seu portfólio de segurança com os objetivos para:
• Reduzir a complexidade por meio da consolidação do fornecedor
• Aumentar a segurança dos endpoints
• Aumentar a visibilidade da rede e a inteligência prática
• Conseguir uma melhor detecção de ameaças
Para proteger totalmente o maior aeroporto em desenvolvimento do mundo, o IGA
implantou a solução de segurança de endpoint da Cisco. Com uma plataforma integrada e
completa de segurança da Cisco, agora o IGA tem certeza de que os dados do cliente e da
empresa estarão protegidos.
Resultados
• Escalabilidade no gerenciamento com APIs flexíveis
• S
 egurança eficaz em toda a infraestrutura de TI do IGA, desde rede, Web e e-mail até o
endpoint
• P
 lataforma integrada que permite ao IGA ver uma ameaça uma vez e bloqueá-la em
qualquer lugar no ambiente, diminuindo assim a carga de trabalho administrativa e o
tempo de correção
• M
 aior visibilidade e recursos de busca de ameaças para impedir que ataques entrem na
rede do IGA
Saiba mais.

Estávamos analisando os recursos de integração,
visibilidade e implementação dos produtos e a
Cisco era o único fornecedor que podia oferecer
tudo isso.
-E
 mrah Bayarcelik, chefe de segurança, Istambul Grand
Airport
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As soluções de
segurança da
Cisco oferecem
simplicidade
As soluções de segurança da Cisco continuam criando uma experiência simplificada para
nossos clientes - a segurança que ajuda a reduzir a complexidade, fortalece as operações
e permite que as equipes gastem mais tempo com iniciativas de maior valor.
No centro da nossa plataforma de segurança, Cisco SecureX, está uma ideia simples: as
soluções de segurança devem ser criadas para atuar como uma única equipe. Elas devem
aprender umas com as outras. Elas devem ouvir e responder como uma unidade
coordenada. Quando isso acontece, a segurança se torna sistemática e mais eficaz. Com
nosso projeto de plataforma, possibilitamos o seguinte:
• P
 roteção da empresa com segurança: atenda às necessidades de segurança atuais e
futuras com a plataforma de segurança mais ampla e integrada, que protege diversos
access points contra vários vetores de ameaças.
• A
 utomação dos fluxos de trabalho de segurança: aumente a eficiência e a precisão
dos recursos atuais por meio da automação, para promover a maturidade da segurança
e ficar à frente de um cenário de ameaças em constante mudança.
• C
 olaboração melhor do que nunca: compartilhe o contexto entre SecOps, ITOps e
NetOps para harmonizar as políticas de segurança e gerar resultados mais fortes em
fluxos de trabalho que transformam a segurança de bloqueador a viabilizador.
• R
 edução da complexidade e maximização dos benefícios: desenvolva o potencial de
seus investimentos em soluções de segurança da Cisco, experimente outros
componentes do portfólio da Cisco por meio de testes gratuitos e conecte-se à
infraestrutura de segurança atual por meio de interoperabilidade imediata.
As soluções de segurança da Cisco oferecem uma oportunidade única de combinar a
amplitude do nosso portfólio com toda a infraestrutura de segurança para obter uma
experiência coerente. Isso unifica a visibilidade, permite a automação e reforça a
segurança em toda a rede, endpoints, nuvem e aplicações. O ambiente permite que sua
equipe automatize a detecção e resposta a ameaças, bem como o gerenciamento de
políticas de rede, e implante acesso de zero-trust para gerar visibilidade mais detalhada e
controles de políticas mais sólidos. O resultado é a segurança simplificada e incorporada
às soluções que você já tem.
Imagine eliminar os pontos de atrito entre as operações de segurança individuais e os
fluxos de trabalho. Ou permitir desenvolvimento e implantação mais rápidos de novos
recursos para ajudar as equipes de segurança a implantar tecnologias com mais rapidez e
superar os adversários on-line.
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Todos os produtos das soluções de segurança da Cisco têm o respaldo da inteligência de
ameaças Talos, líder do setor, para bloquear mais ameaças e manter as empresas seguras.
Usamos a verificação de confiança como base para garantir que apenas as pessoas certas
obtenham acesso. A análise comportamental e o aprendizado de máquina aumentam todos
os esforços de segurança, para que as soluções se adaptem e se tornem mais eficientes
em tempo real.
Tudo isso ainda conta com o suporte de respostas automáticas a ameaças avançadas, que
permite simplificar as operações com o gerenciamento integrado de ameaças e segurança
em todo o portfólio. E, por fim, todos os nossos produtos são criados para operar com as
tecnologias que não são da Cisco e que você já implementou, para oferecer respostas de
segurança integradas. Chega de retrabalho, alertas conflitantes ou gerenciamento de
políticas incompatíveis.
Figura 7.

Os benefícios da abordagem da plataforma Cisco SecureX.

Experiência
simplificada

Aceleração
no sucesso

Futuro
protegido

A integração é um elemento essencial para nossa estratégia de plataforma, oferecendo
real automação e visibilidade sobre todos os principais vetores de ameaças, reduzindo o
tempo de resposta aos eventos de segurança.
Saiba mais em cisco.com/go/secure.

Ter todas as ferramentas da Cisco tão bem
integradas realmente oferece proteção detalhada e
em camadas. Ter uma plataforma de segurança
mais holística ajudou muito a fazer mais progressos
em relação ao nosso objetivo final em um curto
período.
-D
 on Bryant, CISO, The University of North Carolina, em
Pembroke
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Sobre nossos especialistas
As soluções de segurança da Cisco têm um Conselho Consultivo CISO, composto por
ex-CISOs que têm uma riqueza de conhecimento em segurança cibernética com origens
em diversos setores . Além de fornecer a visão, orientação e experiência para informar
as recomendações que oferecemos na série de relatórios da segurança cibernética, elas
também apoiam nossos vendedores, parceiros e clientes em questões como proteção da
transformação digital para conformidade, privacidade, monitoramento e visibilidade, zerotrust e inteligência de ameaças . Se você quiser conversar com um membro da nossa equipe
de consultoria CISO, entre em contato com asktheciso@external .cisco .com .

Sobre a série de relatórios de cibersegurança da Cisco
Ao longo da última década, a Cisco publicou uma série de informações sobre inteligência de
ameaças para profissionais de segurança interessados no status global da segurança
cibernética . Estes relatórios abrangentes têm fornecido detalhes dos cenários de ameaças e
as implicações para as empresas, bem como as melhores práticas para se defenderem
contra os impactos das violações de dados .
Atualmente, a Cisco Security publica vários artigos baseados em pesquisas e orientados por
dados sob o banner Cisco Cybersecurity Series . Ampliamos o número de títulos para incluir
relatórios diferentes para profissionais de segurança com interesses distintos . Apelando para
a profunda e vasta experiência de pesquisadores de ameaças e inovadores no setor de
segurança, os relatórios da série deste ano incluem o Relatório de Privacidade de Dados, o
Relatório de Ameaças e o Relatório CISO Benchmark, e outros ainda serão publicados ao longo
do ano .
Para obter mais informações e acessar todos os relatórios na série, acesse:
https://www .cisco .com/br/securityreports .
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