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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, 281 representaram empresas do 
setor de saúde. O Cyentia Institute forneceu uma 
análise independente 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 o setor de saúde. 
Continue lendo para saber como as instituições de saúde se comparam 
a outras 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 saúde tem dificuldades e onde se destaca com esses 
resultados de segurança em relação a outros setores.

1 Consulte o Apêndice B no estudo dos resultados de segurança de 2021 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 saúde que afirmam que o programa 
de segurança está alcançando cada resultado respectivo em nossa lista. Então, 51,2% afirmam 
que estão cumprindo as normas de conformidade, 49,1% estão ganhando a confiança dos 
executivos no programa de segurança e assim por diante. A taxa 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. Os resultados com barras que se estendem à direita dessa linha 
tendem a ser mais fáceis de obter, enquanto os da esquerda são mais difíceis.

Figura 1: taxas de sucesso relatadas para vários resultados de segurança no setor de saúde 
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Viabilização dos negócios Gerenciamento de riscos Eficiência operacional 

51,2% 

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 saúde relatam taxas de 
sucesso variáveis bastante difíceis de prever. 

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 saúde, 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 das 
instituições de saúde. 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 51,2% no setor de saúde). 

Os outros resultados podem ser lidos de forma semelhante, mas preste atenção na direção 
da seta. Ao analisar a Figura 1, o setor de saúde excede às expectativas em cinco resultados, 
apresenta dados insatisfatórios em cinco e permanece quase no mesmo patamar em dois. Um 
deles é a classificação do sucesso geral do programa de segurança. Portanto, podemos concluir 
que o setor de saúde geralmente parece estar no mesmo nível do que observamos em outros 
setores com relação ao sucesso geral do programa de segurança. Mas é possível que sua 
empresa faça melhor do que a concorrência? Nossos dados dizem que sim. Vá para a próxima 
seção e veja o que ajudou as instituições de saúde a melhorar o desempenho dos programas de 
segurança. 
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Fonte: Cisco 2021 Security Outcomes Study

A atualização tecnológica proativa desempenha um papel importante em todos os resultados 
do objetivo "Viabilização dos negócios" para as instituições de saúde. O valor da infraestrutura 
moderna e avançada não pode ser subestimado. Esse também foi tema do relatório principal e, 
se houver, os resultados são ainda mais relevantes para o setor de saúde.
2 Consulte o Apêndice C no estudo dos resultados de segurança de 2021 para obter o texto completo e a lista dessas práticas. 

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.2 Em seguida, realizamos uma 
análise estatística 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 no setor de saúde? 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 uma prática de 
segurança específica. 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 12,9% (canto superior esquerdo). Combinações de prática e resultado sem 
enviesamento ou valor indicam que nossa análise não encontrou uma correlação estatisticamente 
significativa, o que não significa que a prática seja inútil. Não é apenas um fator-chave para o sucesso 
de acordo com os dados. 

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 2 destaca vários 
fatores que melhoram consideravelmente a capacidade dos programas de segurança do setor 
de saúde 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 

Também podemos afirmar o contrário: os que deixam a infraestrutura se deteriorar e só atualizam 
quando há problemas mostraram taxas de sucesso significativamente menores na viabilização dos 
negócios.

Além disso, podemos detalhar ainda mais os resultados. Se você estiver interessado em promover 
uma mentalidade de segurança em toda a empresa, a tecnologia bem integrada andará de 
mãos dadas com essas atualizações tecnológicas proativas. A inclusão de um treinamento de 
conscientização de segurança atua como lembrete de que os programas de segurança de 
sucesso não se tratam apenas de tecnologia. Aqui observamos que o treinamento aumenta 
consideravelmente a adesão dos colegas em toda a empresa. 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.

É possível que estejamos observando certa correlação reversa aqui. É difícil saber se a tecnologia 
bem integrada gera equipes bem integradas ou vice-versa. Provavelmente é um pouco de ambos. 

Por fim, a automação e os prazos específicos de correção de vulnerabilidades ajudam a segurança 
a acompanhar os negócios. Muitas vezes, esses três formam a base das operações de segurança 
e completam a conhecida tríade de programas de segurança: "pessoas, processo e tecnologia".

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. 

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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A atualização tecnológica proativa aparece novamente como um dos três principais fatores para 
reforçar os recursos e gerenciar os principais riscos cibernéticos enfrentados pela empresa. 
Adaptação de um ditado popular: "tecnologia velha não aprende ameaças novas". 

As práticas de resposta oportuna a incidentes e recuperação imediata de desastres andam 
de mãos dadas aqui e atuam como um bom lembrete de que o gerenciamento de riscos não 
se trata apenas de prevenção de eventos de segurança. É igualmente importante reduzir o 
impacto desses eventos quando ocorrerem. A associação da recuperação de desastres com 
a conformidade pareceu estranha no início, mas considerando a maneira como o ransomware 
paralisou tantas instituições de saúde, suspeitamos que os auditores possam examinar esses 
recursos.

Os dois últimos fatores listados na Figura 3 também parecem relacionados. Quando várias equipes 
de tecnologia trabalham juntas, incluindo durante o ciclo de vida do desenvolvimento de software, 
as instituições de saúde se encontram em melhor posição para gerenciar os principais riscos 
e evitar incidentes graves. Se essa não é uma receita para melhorar a colaboração e a coesão 
entre as equipes de TI, segurança e desenvolvimento, não sabemos o que é.

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.

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

Efeito das práticas de segurança na eficácia operacional 
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Fonte: Cisco 2021 Security Outcomes Study

Nesta seção, algumas das mesmas práticas de segurança aparecem novamente para ajudar 
as empresas a operar com eficiência, enquanto algumas novas práticas também surgem. 
Especificamente, uma estratégia de atualização tecnológica proativa é a única prática que 
impulsiona o sucesso em todos os três principais objetivos do programa de segurança (e 8 
dentre 11 resultados). Seguindo uma sugestão de medicina baseada em evidências, isso se 
torna um caso muito convincente para o tratamento. 
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"Como defender a rede e os dados contra malware, 
ransomware, phishing e outras ameaças pode ser 
uma questão de vida ou morte, precisávamos de uma 
maneira de oferecer segurança máxima com impacto 
mínimo para nossas operações e para o atendimento 
ao paciente". 
Lee Cullivan, diretor executivo de segurança da informação, Boston Medical Center 

Afetar positivamente quatro dos 11 resultados, com foco na melhoria da integração de 
tecnologia, também parece ser uma decisão bem justificada. Isso também está em sincronia 
com a experiência: "uma infraestrutura fragmentada e antiga leva a operações eficientes", 
ninguém nunca disse isso.

A ligação entre automação e retenção de talentos é interessante. Suspeitamos que as 
empresas que implementam essa prática livrem os funcionários de segurança das tarefas 
banais e deprimentes, para que eles possam se concentrar em um trabalho mais desafiador e 
recompensador. Os funcionários que têm empregos gratificantes permanecem.

Vamos ignorar brevemente as próximas três práticas de segurança (não se preocupe, vamos 
voltar a elas) para abordar rapidamente o fator de sucesso mais correto, pois já vimos isso 
antes. Achamos muito intuitivo que o fato de que as equipes de tecnologia que trabalham juntas 
minimize o trabalho não planejado e o desperdício de esforço.

Isso nos deixa com as três novas práticas na Figura 4 e aparentemente elas estão em uma 
ordem lógica. Estabeleça uma estratégia de segurança sólida, obtenha orçamento suficiente 
para implementá-la e monte uma equipe adequada para fazer acontecer. É mais fácil falar 
do que fazer, obviamente, mas é bom saber que existem boas evidências de que usar 
componentes fundamentais como esses, na verdade, leva a melhores resultados de segurança. 

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.

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

• Segurança cibernética no setor de saúde: o que está em jogo?

• Proteção de dispositivos conectados à Internet na nova era do setor de saúde

• Por que os profissionais de saúde precisam de soluções seguras de telessaúde?
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As soluções de segurança da 
Cisco Estudo dos resultados
Convidamos você a ler o estudo dos resultados de 
segurança global, interagir com dados interativos e 
assistir a vídeos rápidos com alguns dos principais 
achados em: cisco.com/go/SecurityOutcomes. 
Confira também nossa série de blogs Estudo dos 
resultados de segurança e siga a conversa nos 
canais sociais usando a #SecurityOutcomes 
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