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Introdução 

No estudo dos resultados de segurança de 2021, 
a Cisco realizou uma pesquisa totalmente anônima 
(em relação à origem e aos entrevistados) com 
mais de 4.800 profissionais ativos de TI, segurança 
e privacidade de todo o mundo. Dentre esses 
participantes, 589 representaram empresas do setor 
de serviços financeiros. Uma empresa de pesquisa 
de segurança independente, o Cyentia Institute, 
forneceu a análise dos dados da pesquisa e gerou 
todos os resultados apresentados neste estudo. 

O que promove o sucesso de um programa de segurança cibernética?  
Há evidências de que os investimentos em segurança alcançam resultados 
mensuráveis? Como podemos saber o que realmente funciona e o que 
não funciona? Esses são os tipos de perguntas que norteiam o estudo 
dos resultados de segurança de 2021 da Cisco. Este documento é um 
desdobramento deste estudo voltado exclusivamente para os serviços 
financeiros. Continue lendo para saber como as instituições financeiras 
se comparam a outras organizações e quais os principais fatores que 
contribuíram para o sucesso de programas de segurança como o seu. 

Resultados do programa de 
segurança
Perguntamos aos entrevistados sobre o nível de sucesso da empresa deles em 11 resultados 
de segurança de alto nível, divididos em três objetivos principais: viabilização dos negócios, 
gerenciamento de riscos e operação eficiente.1 Nosso objetivo final era identificar as práticas de 
segurança que geram cada um desses resultados, mas não vamos nos precipitar. Vale a pena 
acompanhar para ver onde o setor de serviços financeiros tem dificuldades e onde se destaca 
com esses resultados variados em relação a outros setores.

1 Consulte o estudo dos resultados de segurança de 2021: Apêndice B: lista completa dos resultados de segurança 
para obter o texto completo de cada resultado, juntamente com a explicação e os exemplos de evidências dados aos 
entrevistados para orientar a classificação de sucesso dos programas. 
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A Figura 1 mostra a porcentagem de empresas no setor de serviços financeiros que afirmam 
que o programa de segurança está alcançando cada resultado respectivo em nossa lista.2 
Então, 54,7% afirmam que estão cumprindo as normas de conformidade, 52,5% estão 
ganhando a confiança dos executivos no programa de segurança e assim por diante. A taxa 
média geral de sucesso do programa em todas as empresas e setores é de 42%, por isso 
todos os dados estão relacionados a esse valor marcado pela linha vertical. Resultados com 
barras que se estendem à direita dessa linha tendem a ser mais fáceis de obter e os da 
esquerda são mais difíceis.

Figura 1: taxas de sucesso relatadas para vários resultados de segurança no setor de serviços  
 financeiros 

Viabilização dos negócios Gerenciamento de riscos Eficiência operacional 

54,7% 

Fonte: Cisco 2021 Security Outcomes Study

Como ocorre com o estudo principal, os resultados do objetivo "Gerenciamento de riscos" 
geralmente mostram níveis mais elevados de sucesso, os de "Eficiência operacional" parecem ser 
mais difíceis e os de "Viabilização dos negócios" variam. No entanto, as semelhanças terminam 
nesse ponto, pois os programas de segurança no setor de serviços financeiros relatam taxas de 
sucesso visivelmente mais altas em todos os resultados, em comparação aos outros setores. 

Tem curiosidade para saber como podemos fazer essa afirmação? Ótimo, você deveria ter. 
Vamos analisar os detalhes sutis na Figura 1 que prepararão você para tirar suas próprias 
conclusões sobre o sucesso relativo do setor de serviços financeiros, quando se trata de 
segurança. 

Está vendo aquela linha vertical branca no meio da barra de "Cumprir as normas de conformidade"? 
Essa é a média geral em todos os setores do estudo dos resultados de segurança de 2021. 
Como indicado anteriormente, o comprimento total da barra corresponde à taxa de sucesso 
dos serviços financeiros. Assim, essa linha horizontal com a seta voltada para a direita mostra o 
aumento relativo do sucesso relatado para esse resultado (de aproximadamente 48% no geral 
para cerca de 55% no setor de serviços financeiros). Nos últimos resultados, as linhas verticais 
estão fora das barras, mas a direção da seta ainda indica que o setor financeiro está superando a 
média geral.

Em geral, a Figura 1 representa uma imagem impressionante do sucesso de programas de 
segurança no setor de serviços financeiros. Mas será que esse cenário poderia ser melhorado 
ainda mais para sua empresa? Nossos dados dizem que sim. Vá para a próxima seção e veja o 
que ajudou as empresas de serviços financeiros a melhorar o desempenho dos programas de 
segurança. 

2 A "IR" em "Otimização os processos de IR" significa "resposta a incidentes". "Colegas" em "Obter adesão dos colegas" se 
refere a equipes ou divisões que não estão relacionadas à segurança da empresa (por exemplo, TI, desenvolvimento). 
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Principais fatores para o sucesso
Além dos resultados acima, perguntamos aos participantes do estudo se as empresas deles 
seguiam um conjunto de 25 práticas de segurança comuns.3 Em seguida, realizamos uma 
análise multivariada para medir quais dessas práticas se correlacionam mais com o sucesso de 
cada objetivo. Em outras palavras, quais fatores contribuem para o sucesso dos programas de 
segurança entre as empresas de serviços financeiros? Vamos descobrir. 

Os valores das figuras de 2 a 4 indicam o aumento médio na probabilidade de sucesso de 
determinado resultado, quando as empresas relatam uma adesão considerável a certa prática. 
Assim, por exemplo, os resultados mostram que uma estratégia de atualização tecnológica 
proativa aumenta a chance do programa de segurança de acompanhar os negócios em 
uma média de 14,6% (canto superior esquerdo). Combinações de prática e resultado sem 
enviesamento ou valor indicam que nossa análise não encontrou uma correlação estatisticamente 
significativa. 

Viabilização dos negócios
Como o título indica, este objetivo se concentra na missão do programa de segurança de apoiar 
e promover atividades comerciais. Os resultados dessa categoria reconhecem que a segurança 
não existe por questões de segurança, mas atende à empresa. A Figura 1 destaca vários fatores 
que melhoram consideravelmente a capacidade das empresas de serviços financeiros de fazer 
exatamente isso.

Figura 2:  contribuição das práticas de segurança para os resultados associados à viabilização  
 dos negócios

Efeito das práticas de segurança na viabilização dos negócios 
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Fonte: Cisco 2021 Security Outcomes Study

Com base nesses resultados, aparentemente a tecnologia é a principal base de viabilização 
dos negócios no setor de serviços financeiros. As empresas financeiras são conhecidas por 
ter orçamentos substanciais de TI e segurança e por utilizar tecnologias avançadas à frente 
de outros setores. Não é nenhuma surpresa, então, que muitas delas nos disseram que seus 
recursos de tecnologia de segurança eram mais do que suficientes para sustentar a missão. 

3 Consulte o Apêndice C no estudo dos resultados de segurança de 2021 para obter o texto completo e a lista dessas práticas.
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Mas também vimos uma tendência de que as empresas financeiras continuem a investir nessas 
tecnologias por meio de atualizações proativas, para manter uma infraestrutura moderna e 
da melhor qualidade. Nossa análise mostra que esses investimentos estão pagando grandes 
dividendos para os negócios.

Por outro lado, os que indicaram que as empresas raramente atualizam a infraestrutura ou só o 
fazem quando ocorrem danos mostraram taxas de sucesso significativamente reduzidas. Talvez 
por isso a Figura 2 indique que ter uma estratégia de atualização tecnológica proativa também 
aumenta a confiança dos executivos. Atualizações reativas sugerem que algo deu errado para 
impor despesas não planejadas e os líderes empresariais tendem a desaprovar essas surpresas.

Uma pilha de tecnologia bem integrada contribui para obter adesão dos colegas de desenvolvimento 
de software e TI do programa de segurança. Talvez isso se deva aos requisitos de um setor 
regulamentado, em que a integração de segurança é analisada em um nível mais alto.

À primeira vista, pode parecer estranho que a detecção precisa de ameaças esteja relacionada 
à criação de uma cultura de segurança positiva na empresa. Mas uma equipe de segurança 
que separa o sinal do ruído de forma competente e mantém a conscientização da situação da 
empresa é algo muito bonito e inspirador de se ver. Além disso, as empresas financeiras dão 
grande importância à confiança do consumidor e, ao eliminar rapidamente as tentativas dos 
agentes de ameaças de minar essa confiança, envia uma mensagem que molda a cultura de 
segurança.

Normalmente, as empresas financeiras utilizam uma grande variedade de terceiros para fornecer 
serviços ao mercado. Assim, gerenciar o risco de terceiros é outra pedra angular da confiança 
do consumidor e provavelmente é por isso que vemos que garantir a segurança desses fornecedores 
de terceiros é um importante fator de sucesso para a cultura de segurança na Figura 2.

Provando que os fatores de sucesso não são todos técnicos, o treinamento de conscientização 
de segurança ajuda a obter adesão dos colegas em toda a empresa e criar uma cultura de 
segurança sólida. Isso deve incentivar bastante a pensar no treinamento de conscientização de 
segurança como mais do que apenas uma caixa de seleção para atender aos reguladores e às 
normas.

Gerenciamento de riscos
A maioria das pessoas pensa em gerenciamento de riscos quando questionadas sobre a 
principal responsabilidade do programa de segurança. Obviamente, o risco é multifacetado e, 
por isso, escolhemos analisar três resultados, cada um com uma perspectiva diferente sobre 
como a empresa gerencia o risco. 

Em geral, a lista de práticas na Figura 3 que melhoram consideravelmente as chances de 
empresas financeiras gerenciarem os riscos com sucesso é surpreendentemente curta. 
Além disso, nenhuma prática está correlacionada a uma maior probabilidade de cumprir as 
regulamentações de conformidade e apenas uma está vinculada à prevenção de incidentes 
graves. Antes de considerar todo o programa de segurança uma causa perdida, vamos pensar 
no que os dados podem nos dizer.

Vale a pena observar que as estatísticas provavelmente desempenham um papel no que vemos 
na Figura 3. Como as instituições financeiras geralmente têm uma classificação mais alta do que 
outros setores para obter resultados de segurança de sucesso e adesão às práticas recomendadas, 
torna-se mais difícil estabelecer diferenciais significativos. 

Pense nisso da seguinte forma: se você medir a altura na população em geral, os jogadores 
profissionais de basquete ficariam literalmente acima da média, e a altura seria um fator 
importante na identificação de bons jogadores. Mas se você fez o mesmo teste entre apenas 
jogadores profissionais de basquete, as diferenças de altura relativamente pequenas podem 
nem ser um fator.  
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Vemos um efeito semelhante nas empresas financeiras que têm programas de segurança mais 
relevantes e com maior sucesso do que a média.

Figura 3: contribuição das práticas de segurança para os resultados associados ao gerenciamento  
 de riscos

Efeito das práticas de segurança no gerenciamento de riscos 
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Fonte: Cisco 2021 Security Outcomes Study

Além das estatísticas, existem outras explicações para a baixa correlação entre as práticas de 
gerenciamento de riscos e os resultados entre as empresas financeiras. O risco relacionado 
à Internet é o risco operacional que mais cresce, à medida que a digitalização dos serviços 
financeiros continua. As regulamentações geralmente fornecem orientação, mas não preveem 
uma forma de lidar com o risco cibernético. As abordagens variam entre instituições financeiras, 
em parte, devido à sua própria avaliação de risco e conformidade. No entanto, a predominância 
do risco cibernético nos serviços financeiros indica que a conexão clara das práticas de 
segurança com o resultado do gerenciamento dos principais riscos na Figura 3 também 
contribuiria para a capacidade de uma instituição financeira de permanecer em conformidade.

No entanto, considerando a predominância do risco cibernético nos serviços financeiros, 
é possível deduzir que a conexão clara das práticas de segurança com o resultado do 
"gerenciamento dos principais riscos" na Figura 3 também contribuiria para a capacidade de 
uma empresa de permanecer em conformidade. O fato de que os dados não encontram uma 
prática única que esteja correlacionada ao resultado do cumprimento das regulamentações de 
conformidade provavelmente reflete a diversidade de abordagens de conformidade em todo o 
setor e também em instituições específicas.

Ao analisar especificamente as práticas que impulsionam o sucesso do gerenciamento dos 
principais riscos, não é nenhuma surpresa ver uma rápida recuperação de desastres entre 
as listadas na Figura 3. As falhas de TI são cada vez mais O principal risco operacional das 
empresas financeiras. O setor de serviços financeiros é fundamental para economias saudáveis, 
e garantir a resiliência desses serviços é o trabalho primordial.

Ter uma tecnologia de segurança suficiente aparece de novo como um dos principais fatores de 
sucesso para gerenciar riscos. As instituições financeiras são atingidas por ameaças constantes 
de todos os lados, e é muito mais fácil protegê-las usando as ferramentas certas. 
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O aumento do risco e as pressões regulatórias sobre os serviços financeiros exigem maior visibilidade 
e responsabilidade da diretoria. É quase certo ser esse o motivo de a prática de relatórios de 
segurança claros para a liderança corporativa surgir como o colaborador mais relevante para 
o gerenciamento de riscos, e o único fator significativo para evitar incidentes graves e perdas. 
Sem isso, é menos provável que o programa de segurança tenha o financiamento e o suporte 
necessários para mitigar as consequências quando ocorrerem incidentes. 

Por último, mas não menos importante, o gerenciamento da segurança dos fornecedores 
surge novamente. Isso reforça nossos comentários anteriores sobre empresas financeiras que 
dependem de grandes redes de provedores de serviços de terceiros para agregar valor aos 
clientes. Gerenciar os riscos de terceiros adequadamente é um diferencial importante para o 
sucesso da segurança em todo o setor financeiro.

Eficiência operacional
Além de viabilizar os negócios e gerenciar os riscos, a eficiência operacional muitas vezes é o 
diferencial entre programas de segurança excelentes e bons. Esse último conjunto de resultados 
em nosso estudo aborda a economia, a estratégia de execução, o gerenciamento de talentos e os 
processos de resposta a incidentes. Temas importantes, certo? Vamos ver o que pode dar uma 
vantagem ao programa.

Os fatores que se destacam para administrar um programa de segurança de forma econômica 
incluem a detecção precisa de ameaças, equipe de segurança suficiente e treinamento de 
conscientização de segurança. Provavelmente, a quantidade de desperdício de tempo e esforço 
associado à busca de infinitos falsos positivos é o motivo pelo qual a detecção de ameaças 
aparece aqui. As duas últimas práticas são um bom lembrete de que programas de segurança 
eficazes ficam a cargo das pessoas que realizam a missão. Sem elas, ou quando não estão 
devidamente aptas, as operações rapidamente perdem eficiência. 

Figura 4:  contribuição das práticas de segurança para os resultados associados à  
eficiência operacional

Efeito das práticas de segurança na eficácia operacional 
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Fonte: Cisco 2021 Security Outcomes Study
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Minimizar o trabalho não planejado significa que um programa pode executar sua estratégia 
sem grandes desvios ou atrasos. Parece que uma força de trabalho com conscientização de 
segurança e recursos consistentes de resposta a incidentes ajudam o programa a permanecer 
no objetivo. Quando os funcionários entendem que a segurança faz parte do trabalho deles, 
não importa onde estejam, eles são menos propensos a apresentar comportamentos que criam 
trabalho para a equipe de segurança. E, embora sejamos treinados para que incidentes de 
segurança não sejam uma questão de "se", mas de "quando", a ocorrência deles ainda é um 
obstáculo para as operações diárias. Planejar-se para essa eventualidade e lidar com ela sem 
problemas reduz o tamanho e a capacidade de interrupção desse obstáculo.

A conexão entre relatórios claros para executivos e a retenção de talentos é interessante. Já 
estabelecemos que bons relatórios de segurança inspiram a confiança dos executivos, então não 
é precipitado supor que essas boas vibrações são transformadas em melhor financiamento e 
suporte para que os programas de segurança atraiam e retenham talentos. 

As pesquisas de analistas de operações de segurança geralmente mostram altos níveis de 
insatisfação no trabalho e de desgaste. Muitas vezes, os motivos oferecidos para essa tendência 
estão relacionados à natureza repetitiva e banal de tarefas comuns, como triagem de alertas 
de segurança. A presença da detecção precisa de ameaças na Figura 4 como um importante 
fator de sucesso para a retenção de talentos sugere uma maior satisfação entre os analistas de 
segurança, que não precisam passar o tempo todo procurando falsos positivos.

Se você está acompanhando os resultados, ter tecnologias de segurança que viabilizam 
suficientemente o programa de segurança para cumprir sua missão é a única prática que contribui 
para todos os três objetivos de alto nível. Isso é significativo e triplica a mensagem de que o 
investimento nas ferramentas certas gera um ROI sólido para a empresa e, de acordo com a 
Figura 4, para otimizar os processos de resposta a incidentes, especificamente.

Sobre o Cisco Secure
Na Cisco, damos autonomia à comunidade de segurança com a confiabilidade e a segurança 
de que estão protegidas contra ameaças, agora e no futuro, com o portfólio Cisco Secure e a 
plataforma Cisco SecureX. Ajudamos 100% das empresas da Fortune 100 a proteger o presente 
e o futuro com a plataforma de segurança cibernética mais abrangente e integrada do planeta. 
Saiba mais sobre como simplificamos experiências, aceleramos o sucesso e protegemos o futuro 
em cisco.com/go/secure.

Inspire-se com as histórias de sucesso de segurança mais recentes compartilhadas pelos clientes 
da Cisco: https://www.cisco.com/go/secompanies. 

Você também pode saber mais sobre as soluções de segurança da Cisco para segurança 
cibernética no setor de serviços financeiros em nosso site ou lendo um de nossos muitos blogs:

• Como promover a resiliência cibernética no setor de serviços financeiros: parte um

• Como promover a resiliência cibernética no setor de serviços financeiros: parte dois

• Connected Experiences da Cisco: proteja as instituições financeiras
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