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Resumo executivo 

Esta popular citação é atribuída ao famoso físico Albert Einstein: “Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa 
e esperar resultados diferentes”. 

De acordo com a pesquisa da ESG, Einstein poderia estar falando sobre segurança cibernética corporativa. Muitas empresas 
enfrentam os desafios da segurança cibernética com mudanças táticas finitas, como adicionar um novo controle de segurança 
de rede ou forçar o ajuste de um tipo de ferramenta de análise de back-end. Nesse cenário, qualquer melhoria na eficiência 
da segurança geralmente é compensada pela complexidade técnica e sobrecarga operacional. Isso também pode levar ao 
aumento de riscos cibernéticos, incidentes de segurança e violações de dados onerosas. 

Felizmente, as empresas estão empenhadas em analisar os problemas, procurar as causas desses problemas e explorar 
novos tipos de soluções de segurança cibernética. Este artigo de insights de pesquisa da ESG conclui que: 

• As ferramentas pontuais de segurança representam um problema fundamental. Os profissionais de segurança 
cibernética acreditam nos benefícios dos melhores produtos de segurança. Infelizmente, isso leva a silos das 
melhores ferramentas de segurança em toda parte, como produtos individuais fortes e uma infraestrutura de 
segurança coletiva desconectada. Os raros profissionais de segurança são forçados a monitorar e gerenciar a 
segurança de cada produto e usar o conhecimento, as habilidades e a intuição para montar uma imagem de 
segurança holística. É uma situação operacionalmente desafiadora. Os CISOs não conseguem sair dessa situação 
difícil devido à falta global de habilidades em segurança cibernética. Dada a escala, o escopo e a sofisticação das 
ameaças cibernéticas, uma abordagem fragmentada baseada em ferramentas pontuais tornou-se um risco. 

• As empresas estão consolidando fornecedores e integrando tecnologias. Para lidar com essa situação, as 
empresas estão consolidando ativamente os fornecedores de segurança e integrando os produtos de segurança. 
As metas? Melhore a prevenção/detecção de ameaças, agilize as operações, incentive um tempo mais rápido de 
resolução e receba mais suporte dos fornecedores. A pesquisa aponta para uma direção clara; as empresas terão 
mais gastos com menos fornecedores. Essa mudança já está acontecendo e se tornará ainda mais significativa 
no futuro. 

• Os principais fornecedores estão respondendo aos requisitos da demanda. Para atender aos requisitos do 
cliente, os principais fornecedores estão integrando produtos, abrindo interfaces, impulsionando os padrões do 
setor e criando ecossistemas de parceiros. A ESG acredita que alguns líderes vão se separar do pacote para se 
tornarem fornecedores de segurança cibernética de nível empresarial e oferecer plataformas de tecnologia para 
prevenção, detecção e resposta a ameaças em áreas como segurança de aplicação, endpoint, rede e nuvem. As 
melhores plataformas também apresentarão análises avançadas, inteligência de ameaças de nível internacional, 
automação do processo de operações de segurança e uma interface do usuário/UX comum. A concorrência entre 
plataformas de tecnologia de segurança cibernética será acirrada. Os líderes nesta área terão ofertas sólidas, 
roadmaps futuros importantes e recursos de serviços para ajudar os clientes a ter sucesso. 

As plataformas de tecnologia de segurança cibernética têm o potencial de simplificar e automatizar as operações de 
segurança. Isso disponibiliza tempo para as equipes de segurança sobrecarregadas. Dessa forma, os CISOs podem se 
concentrar em habilitar processos corporativos seguros, em vez de apenas bloquear ataques cibernéticos. 
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Armadilhas das ferramentas pontuais de segurança 
De acordo com uma pesquisa recente da ESG, 76% das empresas afirmam que a detecção e a resposta a ameaças são 
mais difíceis hoje do que há 2 anos.1 Essa dificuldade crescente é impulsionada por mudanças externas e internas. 
Externamente, os profissionais de segurança devem lidar com um cenário de ameaças dinâmicas e sofisticadas, enquanto 
monitoram e mantêm a segurança em uma superfície de ataque crescente (ou seja, nuvem, IoT, celular, SaaS etc.) 
impulsionada por novas iniciativas de TI, como a transformação digital. Essas condições estão fora do controle da 
equipe de segurança. Ou seja, são externas. Internamente, muitos CISOs estão enfrentando os desafios da segurança 
cibernética com processos informais manuais, uma equipe de segurança cibernética com poucos funcionários e um 
exército de ferramentas pontuais diferentes de diversos fornecedores. 

Este último ponto é ilustrado por uma pesquisa recente da ESG: 31% das empresas usam mais de 50 produtos de 
segurança diferentes, enquanto 60% usam mais de 252. O gerenciamento de uma ampla variedade de ferramentas de 
segurança cria vários desafios, como (consulte a Figura 1): 

 
• Monitorar e proteger diferentes infraestruturas. 40% dos entrevistados disseram que precisam de ambientes de 

infraestrutura (de segurança) diferentes, que são gerenciados por equipes separadas, criando ineficiências operacionais. 
Por exemplo, a equipe do SOC pode monitorar aplicações, endpoints, redes e segurança em nuvem usando diferentes 
equipes e ferramentas. Isso dificulta a comparação de dados ou a coordenação de ações em diferentes ambientes 
de infraestrutura de TI. Esses silos de segurança podem interferir nas operações eficientes em uma infraestrutura 
de TI na nuvem híbrida moderna. 

 
• Complexidade na compra. As equipes de segurança são contratadas para prevenir, detectar e responder a incidentes 

de segurança, e não gerenciar fornecedores e contratos de serviço. Infelizmente, 40% dos profissionais de segurança 
afirmam que comprar de diversos fornecedores de segurança adiciona custo e complexidade à empresa. Como os 
CISOs não são medidos pela proficiência de compra, isso é uma sobrecarga da qual eles não precisam. 

 
• Operações de segurança complexas e demoradas. Em outro relatório de pesquisa recente da ESG, 75% das 

empresas afirmam que a falta global de habilidades em segurança cibernética afetou as operações de segurança.3 

Lamentavelmente, o impacto da falta de habilidades em segurança cibernética é exacerbado quando poucos 
funcionários são confrontados com muitas ferramentas pontuais de segurança. Como a pesquisa indica, 35% 
dizem que o gerenciamento de uma variedade de produtos de segurança leva a operações de segurança 
complexas e demoradas. Em outras palavras, a detecção e a resposta a ameaças demoram muito mais do que o 
ideal, o que resulta em níveis mais altos de risco cibernético, incidentes de segurança e violações de dados. 

 
• Avaliar o panorama por meio de uma série de pequenas imagens. 35% dos entrevistados disseram que gerenciar 

uma variedade de produtos de segurança torna difícil obter uma imagem completa do status de segurança. Novamente, 
é difícil entender o risco cibernético ou rastrear um ataque por meio da cadeia de eliminação quando um sistema 
comprometido examina a rede para roubar senhas de administrador, baixa cargas de malware ou alcança um 
servidor de comando e controle (C2) em busca de instruções. Compreender a totalidade desse tipo de atividade 
mal-intencionada exigiria tempo e esforço de analistas do SOC altamente treinados, reunindo análises de várias 
tecnologias de segurança diferentes. 

 
 
 
 

 

1 Fonte: ESG Master Survey Results, The Threat Detection and Response Landscape, abril de 2019. 
2 Fonte: ESG Master Survey Results, Enterprise-class Cybersecurity Vendor Sentiment Survey, fevereiro de 2020. Todas as referências e gráficos de pesquisa da 
ESG neste artigo de insights de pesquisa foram retirados deste conjunto de resultados de pesquisa mestre, a menos que seja indicado de outra forma. 
3 Fonte: ESG/ISSA Research Report, The Life and Times of Cybersecurity Professionals 2018, maio de 2019. 

https://research.esg-global.com/reportaction/tdrmsr/Toc
https://research.esg-global.com/reportaction/ISSARESEARCHREPORT19/Toc
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Figura 1. Desafios associados ao gerenciamento de vários produtos de segurança 
 

Quais das opções a seguir representam os maiores desafios associados ao 
gerenciamento de vários produtos de segurança de diferentes fornecedores? 

(Porcentagem de entrevistados, N = 247, com três respostas aceitas) 
 

Precisamos de soluções diferentes para ambientes de 
infraestrutura diferentes, que são gerenciados por equipes 

separadas, criando ineficiências operacionais 
 

Comprar de diversos fornecedores de segurança adiciona 
custo e complexidade à minha empresa 

 

O número de tecnologias de segurança usadas na minha 
empresa torna as operações de segurança complexas e 

demoradas 
 

É difícil obter uma imagem completa do nosso status de 
segurança usando muitas tecnologias de segurança diferentes 

 

Todos os nossos produtos de segurança geram altos 
volumes de alertas de segurança, tornando difícil priorizar 

e investigar incidentes de segurança 
 

Cada tecnologia de segurança exige seu próprio 
gerenciamento e suas operações, sobrecarregando os 

recursos da minha empresa  
Minha empresa não tem funcionários ou habilidades 

suficientes para gerenciar nossas tecnologias de segurança 
de forma adequada 

 
 

Fonte: Enterprise Strategy Group 
 

As empresas estão mudando o comportamento de compra de produtos de segurança 

Nos últimos anos, muitos CISOs reconheceram que uma infraestrutura de segurança baseada em ferramentas pontuais é 
insustentável; os problemas associados à falta de integração e à sobrecarga operacional superam quaisquer benefícios 
que acompanham as ferramentas individuais. Como resultado, as empresas mudaram a abordagem de compra, a 
implantação e a operação de produtos de segurança. 

Enquanto as estratégias de compra, implantação e operações estão evoluindo, os profissionais de segurança ainda 
exigem excelência nos produtos de segurança individuais. Essa atitude é claramente evidenciada na Figura 2. Quando 
solicitados a identificar as considerações mais importantes sobre o produto de segurança, 41% dos entrevistados 
optaram pela capacidade de um produto de prevenir/detectar ameaças. Portanto, uma arquitetura de tecnologia de 
segurança deve ser ancorada pelas melhores ferramentas de prevenção e detecção de ameaças. 

40% 

40% 

35% 

35% 

34% 

33% 

25% 
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Figura 2. Considerações importantes sobre tecnologia de segurança cibernética 
 

Quais das seguintes considerações de produto são mais importantes para a 
empresa ao adquirir tecnologias de segurança cibernética? (Porcentagem de 

entrevistados, N = 247, porcentagem classificada como 1 exibida) 
 
 

Capacidade de prevenir/detectar ameaças 
 
 

Custo 
 
 

Recursos de integração de produtos 
 
 

Facilidade de uso e operações 
 
 

Facilidade de instalação 
 
 

Serviços profissionais/gerenciados 
complementares 

 
 

Relacionamento atual com o fornecedor 
 
 

Reputação do fornecedor 
 
 

Fonte: Enterprise Strategy Group 

Além da melhor prevenção/detecção de ameaças, no entanto, os profissionais de segurança querem ir além dos silos de 
ferramentas pontuais desconectadas para uma arquitetura de tecnologia de segurança integrada. Esse desejo é claramente 
ilustrado na Figura 3; 64% dos entrevistados dizem que é fundamental que os produtos de segurança se integrem a outras 
tecnologias de segurança, enquanto outros 33% dizem que é importante que os melhores produtos se integrem a outras 
tecnologias de segurança. Claramente, os CISOs querem tudo isso, a base das melhores ferramentas de segurança e a 
interoperabilidade entre tecnologias. 

41% 

12% 

11% 

9% 

7% 

7% 

6% 

6% 
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Figura 3. Importância da integração entre produtos e tecnologias de segurança 
 

 
Qual é a importância da capacidade desses produtos de primeira linha de se integrarem a 

outras tecnologias de segurança? (Porcentagem de entrevistados, N = 168) 
 

Pouco importante, 
2% 

 
 
 
 

Importante, 33% 
 
 
 
 
 

Essencial – só compraremos 
os melhores produtos da 
categoria se eles forem 

projetados para uma 
integração de tecnologia mais 

ampla, 64% 
 
 
 

Fonte: Enterprise Strategy Group 
 

Consolidação de fornecedores de segurança cibernética 

Dada a tendência da integração de produtos, é compreensível que as empresas possam estar inclinadas a comprar mais 
produtos e tecnologias de menos fornecedores. Por quê? Os fornecedores de tecnologia de segurança cibernética de 
nível empresarial podem fazer muito do trabalho pesado, integrando totalmente os melhores produtos em arquiteturas 
de tecnologia escalonáveis e interoperáveis. De acordo com essa tendência do setor, muitas empresas estão adotando 
uma abordagem ativa para a consolidação de fornecedores. A pesquisa da ESG indica que 39% das empresas estão 
consolidando ativamente o número de fornecedores de segurança cibernética com os quais fazem negócios em grande 
escala, enquanto 38% estão consolidando ativamente o número de fornecedores de segurança cibernética com os quais 
fazem negócios de forma limitada (consulte a Figura 4). 
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Figura 4. Tendências de consolidação de fornecedores de segurança cibernética 
 

Qual das afirmações a seguir sobre a consolidação de fornecedores de segurança 
cibernética com os quais a empresa conduz os negócios é mais precisa? 

(Porcentagem de entrevistados, N = 247) 
 

Não temos planos de consolidar o 
número de fornecedores de segurança 
cibernética com os quais conduzimos 

os negócios, 9% 
Estamos considerando 
consolidar o número de 

fornecedores de segurança 
cibernética com os quais 

conduzimos os negócios, 14% 

 
 
 

Estamos consolidando 
ativamente o número de 

fornecedores de segurança 
cibernética com os quais 
conduzimos os negócios 

em larga escala, 39% 
 
 
 
 
 
 
 

Estamos consolidando 
ativamente o número de 

fornecedores de segurança 
cibernética com os quais 

conduzimos os negócios de 
forma limitada, 38% 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group 

 

A pesquisa também indica que os profissionais de segurança cibernética têm expectativas claras sobre o valor de compra 
de mais tecnologias de segurança de menos fornecedores. Por exemplo (veja a Figura 5): 

• 58% apontam para maior eficácia de prevenção/detecção de ameaças. A ideia aqui é que as ferramentas 
individuais vão interoperar, compartilhando dados, alertas e informações de ameaças pertinentes. Dessa forma, 
uma plataforma de segurança integrada pode melhorar a fidelidade do alerta, além de enriquecer e contextualizar 
a telemetria de segurança. Isso pode ajudar as equipes do SOC a minimizar o trabalho ineficaz de perseguir falsos 
positivos e simplificar as tarefas de operações de segurança associadas às investigações forenses. 

• 51% dizem que esperam eficiências operacionais obtidas pelas equipes de segurança e TI. Fortes práticas de 
segurança cibernética dependem de comunicações e colaborações eficazes entre as equipes de operações do SOC 
e de TI/rede. Os entrevistados da pesquisa acreditam que a coordenação de operações de segurança/TI poderá ser 
melhorada se ambas as equipes estiverem trabalhando com dados agregados, alertas aprimorados e ferramentas 
de administração comuns. 

• 46% afirmam que esperam um tempo mais rápido para a resolução do problema por meio de um único 
contato de suporte. Quase metade (46%) dos entrevistados acreditam que os trabalhos dos analistas do SOC se 
tornarão mais fáceis quando eles tiverem um único fornecedor para trabalhar com suporte à plataforma. Isso faz 
sentido. Em vez de ajustar vários produtos individuais, as equipes do SOC podem personalizar os conjuntos de 
regras e centralizar as configurações. Os principais fornecedores também podem se beneficiar ao dedicar a equipe 
de campo treinada e avaliada para tornar os clientes o mais bem-sucedidos possível. 
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Figura 5. O valor associado à consolidação de fornecedores de segurança cibernética 
 

Quais das opções a seguir melhor representam a perspectiva da empresa sobre o valor da 
aquisição de soluções de segurança cibernética de menos empresas de segurança cibernética de 

nível empresarial? (Porcentagem de entrevistados, N=247, várias respostas aceitas) 
 

Eficácia aprimorada de prevenção/detecção de ameaças 58% 
 

Eficiências operacionais obtidas por nossas equipes de 
segurança e TI 

 
51% 

 

Tempo mais rápido para a resolução do problema por 
meio de um único contato de suporte 

 
46% 

 

Maior integração entre controles de segurança anteriormente 
diferentes 

Relacionamento profundo no qual o fornecedor entende 
melhor nossa empresa, o ambiente de computação e as 

iniciativas estratégicas 

Oportunidade de aproveitar a pesquisa, o desenvolvimento 
e a inovação dos fornecedores 

 
39% 

 
 

38% 
 
 

36 % 

 
Gestão de fornecedores e eficiências de compras 32% 

 

Fonte: Enterprise Strategy Group 
 

Para fornecedores de segurança cibernética de nível empresarial 
Hoje, o setor é composto por milhares de fornecedores individuais, muitos oferecendo uma única ferramenta pontual.  
À medida que as empresas de grande porte integram tecnologias de segurança e consolidam fornecedores, o setor 
mudará de acordo e levará ao surgimento de fornecedores de segurança cibernética de nível empresarial. A ESG define o 
termo fornecedor de segurança cibernética de nível empresarial como aquele que oferece uma variedade de produtos 
e/ou serviços de segurança cibernética projetados para escala, integração e suporte para os requisitos do processo 
corporativo de uma empresa de grande porte. 

Com base nessa definição geral, a ESG solicitou que os profissionais de segurança cibernética identificassem os atributos 
mais importantes de um fornecedor de segurança cibernética de nível empresarial (consulte a Figura 6). Entre eles estão: 

• Experiência em segurança cibernética específica do setor. As aplicações de transformação digital, a proliferação 
de dispositivos IoT e as crescentes regulamentações estão mudando as tecnologias de segurança cibernética, de 
serviços horizontais a aplicações verticais do setor. Essa transição se reflete nos dados da ESG, já que 35% dos 
entrevistados acreditam que a experiência em segurança cibernética centrada no setor é um dos atributos mais 
importantes para fornecedores de segurança cibernética de nível empresarial. 

• Inteligência e pesquisa de ameaças de nível internacional. As equipes de operações de segurança precisam de 
inteligência em tempo real sobre o cenário de ameaças para investigações forenses e busca de ameaças. Portanto,  
a pesquisa e a inteligência de ameaças à segurança de nível internacional são os principais atributos dos fornecedores 
de segurança cibernética de nível empresarial. 

• Um amplo portfólio de produtos de segurança cibernética. Conforme declarado anteriormente, os CISOs desejam 
comprar mais produtos de menos fornecedores. Os fornecedores de segurança cibernética de nível empresarial podem 
atender a esse requisito, oferecendo um amplo portfólio de produtos aos clientes. Não é à toa que 28% dos entrevistados 
consideram esse portfólio como um atributo importante do fornecedor de segurança cibernética de nível empresarial. 
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• Um histórico comprovado de controle de execução. Mais de um quarto (26%) acredita que os fornecedores de 
segurança cibernética de nível empresarial devem ter a capacidade de executar os roadmaps e as estratégias de 
produtos. Em outras palavras, os CISOs querem trabalhar com fornecedores vistos como “apostas seguras” a 
longo prazo. 

 

 Figura 6. Atributos mais importantes de um fornecedor de segurança cibernética de nível empresarial   

Na sua opinião, quais dos seguintes atributos você consideraria como mais 
importantes para um fornecedor de segurança cibernética de nível empresarial? 

(Porcentagem de entrevistados, N = 247, com três respostas aceitas) 
 

Experiência em segurança cibernética específica do meu setor 
 

Inteligência e pesquisa de ameaças à segurança de nível 
internacional 

 
Amplo portfólio de produtos de segurança cibernética 

 

Um histórico comprovado de controle sobre a execução do 
roadmap e da estratégia de produtos de segurança cibernética 

É uma grande marca de TI, além de oferecer um amplo portfólio 
de produtos de segurança cibernética 

Oferece uma variedade de serviços de segurança cibernética 
para nos ajudar a utilizar e otimizar os produtos 

Compromisso com a integração de todos os produtos individuais 
em uma arquitetura comum 

Disponibiliza produtos projetados para requisitos de processo 
corporativo, integração e escala empresarial 

 

Modelo de vendas de campo consultivo de alta qualidade 
 

Compromisso de reduzir a complexidade operacional 
diminuindo nosso custo de propriedade 

 

Presença e abrangência global 
 

Fornece uma plataforma aberta que eu posso desenvolver e 
integrar facilmente com o resto da minha pilha de segurança 

Funciona com VARs que entendem o setor e os negócios 
da minha empresa 

 

Amplo portfólio de serviços gerenciados/profissionais 
 

Amplo programa de aliança de parceiros 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group 

35% 

31% 

28% 

26% 

25% 

23% 

20% 

17% 

12% 

12% 

11% 

11% 

11% 

11% 

7% 
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Os fornecedores de tecnologia de segurança cibernética de nível empresarial com esses atributos são altamente atraentes 
para as empresas. De fato, 80% das empresas indicaram que considerariam comprar uma quantidade significativa das 
tecnologias de segurança de um único fornecedor de segurança cibernética de nível empresarial. 

 

A ascensão das plataformas de tecnologia de segurança cibernética 

Em 2020, os fornecedores de segurança cibernética de nível empresarial vão concorrer por negócios ao oferecer 
plataformas de tecnologia de segurança cibernética. A ESG define este termo como: 

Um conjunto totalmente integrado de produtos oferecidos por um único fornecedor com recursos de integração de produtos 
de terceiros por meio de APIs, padrões do setor e ecossistemas de parceiros. 

A antecipação das “guerras de plataforma” da segurança cibernética levará à competição agressiva, ampliação do setor e 
confusão do usuário. No entanto, os profissionais de segurança cibernética têm uma ideia clara do que desejam de uma 
plataforma de segurança cibernética. Os cinco principais atributos de plataforma incluem: 

 
1. Cobertura de segurança nos principais vetores de ameaças e access points. A maioria dos ataques 

cibernéticos ainda depende de dois vetores principais de ameaças: e-mail e Web. Portanto, as plataformas de 
segurança cibernética devem incluir monitoramento e controles projetados para bloquear e/ou alertar sobre 
atividades suspeitas/mal-intencionadas nesses canais comuns. 

 
2. Dados analíticos. As plataformas de segurança cibernética devem ter back-ends de análises avançadas para 

análise comportamental, análise de arquivo e pontuação de risco. A meta? Elimine falsos positivos e forneça 
alertas de alta fidelidade e acionáveis. 

 
3. Integração de inteligência de ameaças. Como mencionado anteriormente, os analistas do SOC querem a 

inteligência de ameaças em tempo real para que possam comparar atividades anômalas com o que está 
acontecendo "à solta". 

 
4. Ampla cobertura. Em vez de adquirir ferramentas diferentes, os CISOs querem plataformas de segurança 

cibernética que abrangem aplicações, endpoints, redes e nuvens. 
 

5. Prevenção, detecção e resposta. As plataformas devem ser capazes de reduzir a superfície de ataque e bloquear 
facilmente as ameaças conhecidas. As principais plataformas fornecerão análises avançadas para detecção de 
ameaças e uma bancada de operações de segurança, runbooks e recursos de automação para resposta a 
incidentes. 
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Figura 7. Atributos mais importantes de uma plataforma de tecnologia de segurança cibernética 
 

Quais são os atributos mais importantes de uma “plataforma” de segurança cibernética? (Porcentagem 
de entrevistados, N = 247, com três respostas aceitas) 

 
Cobertura de segurança que inclui os principais vetores de 

ameaças, como segurança de e-mail, segurança da Web etc. 
 

Análise de segurança 
 

Inclui integração com inteligência de ameaças para fins 
de detecção e remediação de ameaças 

 
Cobertura em toda a superfície de ataque 

 
Oferece recursos de prevenção, detecção e resposta a 

ameaças 
 

Arquitetura extensível e aberta 
 

Plataforma composta de produtos plug-and-play 
fortemente acoplados e serviços gerenciados que podem 

ser adicionados ao longo do tempo 

Gerenciamento central e relatórios de todos os produtos e 
serviços 

 
Inclui recursos e funcionalidade para operações de segurança 

 
 

Disponível em várias opções de implantação 
 
 

Fonte: Enterprise Strategy Group 

A transição para plataformas de segurança cibernética não é uma visão distante. Na verdade, os requisitos atuais de 
segurança cibernética exigem ação; portanto, a mudança para plataformas de segurança cibernética já está em 
andamento. Por exemplo, 38% das empresas já compraram vários produtos de um único fornecedor, em vez dos 
melhores produtos de vários fornecedores; 34% usaram software de código aberto como uma camada de integração 
entre produtos independentes; e 34% incentivaram vários fornecedores de produtos de tecnologia de segurança 
cibernética a trabalharem juntos na integração de produtos. 

Os CISOs continuarão a impulsionar os fornecedores na consolidação de produtos e incentivá-los a buscar padrões, 
integração heterogênea de produtos e cooperação do setor. Os fornecedores de segurança cibernética de nível empresarial 
devem antecipar essas demandas e assumir uma posição de liderança em relação à facilitação. Os líderes do setor 
oferecerão plataformas de tecnologia de segurança cibernética abrangentes e abertas que podem ajudar as empresas a 
melhorar a eficácia da segurança e, ao mesmo tempo, otimizar as operações. 

39% 

38% 

29% 

28% 

28% 

25% 

23% 

22% 

22% 

19% 
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Cisco SecureX 

A Cisco anunciou recentemente uma plataforma de segurança cibernética chamada SecureX. O Cisco SecureX conecta a 
amplitude do portfólio de segurança integrada da Cisco e a infraestrutura de segurança do cliente. Essa integração visa 
ajudar os clientes a obter mais valor dos produtos da Cisco e da infraestrutura de segurança atual ao coordenar as defesas 
(ou seja, endpoint, rede, nuvem etc.), centralizar a visibilidade e análise e habilitar a automação para prevenção, detecção 
e resposta a ameaças. O SecureX também foi desenvolvido com uma interface de usuário/UX confiável que acompanha o 
usuário nas soluções de segurança da Cisco para compartilhar o contexto entre produtos e equipes. Isso deve ajudar as 
equipes de segurança a se concentrarem em relatórios e painéis comuns, sem precisar alternar entre várias soluções. 

No geral, o Cisco SecureX fornece muitos dos principais atributos de plataforma destacados na pesquisa da ESG. A Cisco 
também tem um roadmap agressivo para o avanço do SecureX. Os CISOs devem avaliar o SecureX em todos os recursos 
atuais e futuros. Pense no SecureX como uma jornada em vez de um destino. Também é importante observar que a Cisco 
não está cobrando a mais pelo SecureX ou pedindo aos clientes que substituam ou apliquem novas tecnologias. Em vez 
disso, o SecureX é fornecido como uma experiência integrada em todo o portfólio de soluções de segurança da Cisco. 

 
 

A grande verdade 

Considerando o estado da segurança cibernética hoje, a maioria dos CISOs percebe que não pode proteger as empresas 
quando elas têm ferramentas pontuais desconectadas, processos informais/manuais e uma falta de habilidades de 
segurança cibernética. Uma maneira de sair dessa situação é por meio da integração de tecnologia que permite que 
ferramentas independentes compartilhem dados, correlacionem alertas e habilitem fluxos de trabalho comuns para 
operações de segurança. 

As plataformas de tecnologia de segurança cibernética podem resolver a complexidade da integração com pacotes de 
produtos interoperáveis prontos para uso. Os dos principais fornecedores de segurança cibernética de nível empresarial 
vão aprimorar as plataformas de tecnologia de segurança cibernética com inteligência de ameaças de nível internacional, 
recursos/funcionalidade do setor, escalabilidade, gerenciabilidade e suporte de qualidade empresarial. Além disso, a 
funcionalidade das plataformas de tecnologia de segurança cibernética pode ter um impacto imediato na maturidade 
organizacional. Em poucas palavras, a equipe de segurança cibernética pode ser mais produtiva e focada na proteção de 
recursos e processos essenciais aos negócios. 

Para evitar confusão quando avaliam as plataformas de tecnologia de segurança cibernética, os CISOs devem: 
 

• Avaliar os desafios atuais de pessoas, processos e tecnologia. As principais plataformas devem ir além da 
tecnologia para ajudar as empresas a aumentar a produtividade da equipe enquanto otimizam as operações. Os 
CISOs devem procurar os gargalos atuais que afetam áreas, como treinamento de funcionários, MTTD/MTTR e 
automação de processos. Essa avaliação deve ajudar a produzir uma lista de requisitos de plataforma além da 
integração de tecnologia. 

 
• Incluir operações de TI e rede em RFIs e avaliações de produtos. Lembre-se de que a segurança é uma atividade 

coletiva, dependente de fortes comunicações e colaboração entre as equipes de segurança e de operações de 
TI/rede. Os CISOs inteligentes vão trabalhar com colegas de TI para descobrir os desafios atuais e, em seguida, 
buscar soluções em RFIs, avaliações de produtos e testes/pilotos que possam ser usados com eficácia por ambos 
os grupos. 
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• Planejar a longo prazo. As plataformas de tecnologia de segurança cibernética provavelmente vão crescer 
organicamente e integrar mais categorias de produtos e recursos ao longo do tempo. Portanto, a pesquisa de 
plataforma deve ir além do que está disponível hoje. Os CISOs devem pressionar os fornecedores por um roadmap 
de 24 a 36 meses. Os principais fornecedores devem ter planos abrangentes, mas também estar dispostos a trabalhar 
com os clientes à medida que surgem novos requisitos. Nas empresas, os CISOs devem criar métricas para que 
possam avaliar o progresso e criar programas para melhoria contínua à medida que implementam plataformas de 
tecnologia de segurança cibernética de forma mais ampla por meio de fases. 

 
• Comunicar-se com a comunidade. Observação para os CISOs: vocês não estão sozinhos. Praticamente, todas as 

outras empresas estão passando por uma transição semelhante. Os CISOs devem buscar orientação de outras 
empresas do setor de porte semelhante. Dessa forma, as empresas podem trabalhar juntas para pressionar os 
fornecedores sobre algumas nuances específicas do setor que podem ser adicionadas às plataformas de tecnologia 
de segurança cibernética ao longo do tempo. 
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A Enterprise Strategy Group é uma empresa de análise, pesquisa, validação e estratégia de TI que 
fornece inteligência e informações práticas sobre o mercado à comunidade global de TI. 
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