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A segurança 
cibernética está 
protegendo a 
empresa como 
planejado?
Se você tem ou trabalha para uma empresa de pequeno ou médio porte (também 

chamada de PMEs), já superou desafios significativos . Aumentar o capital investido 
e saber quando contratar, gerenciar os custos operacionais e planejar a 
escalabilidade . . . é difícil . Surpreendente, significativo e pessoal . . . mas difícil .

O que você faz em uma situação sem precedentes, como tentar salvar as 
operações durante uma pandemia ou recessão? Em que você deve se concentrar 
para permanecer seguro? Como você vai proteger a empresa contra ataques 
cibernéticos se estiver operando com uma equipe reduzida?

Esses instintos empresariais entram em ação . Em tempos de crise, por necessidade, 
novas ideias surgem enquanto você se adapta a novas maneiras de trabalho . 
Você cria maneiras de permanecer produtivo e competitivo, contra todas as 
probabilidades .

A segurança cibernética desempenha um papel importante porque há muitos 
outros problemas emergentes a considerar?

Pode apostar que sim! Este relatório foi desenvolvido para fornecer informações 
sobre exatamente como a segurança cibernética pode desempenhar um papel 
crucial na capacitação de empresas de pequeno e médio porte para sobreviver, 
prosperar e acelerar o sucesso . Como estamos fazendo isso? Usando dados para 
desmascarar os mitos difundidos que confundem as pressuposições de segurança 
de PMEs . 

O setor de segurança tem sido injustamente crítico com as empresas de pequeno 
e médio porte quando se trata de reconhecer como a segurança cibernética é 
priorizada . Os fornecedores podem supor que você não leva a segurança a sério e 
começar a dar explicações sobre o assunto (o que é chamado de "cybersplaining", 
se você preferir) . 
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Este relatório, com base em uma pesquisa de quase 500 PMEs (definidas aqui 
como empresas com 250 a 499 funcionários), revela que não só você leva a 
segurança muito a sério, mas que sua abordagem inovadora e empreendedora da 
segurança também está gerando lucros . Chegou a hora de derrubar alguns mitos 
sobre como as PMEs estão usando os recursos de segurança cibernética . 

Vamos usar nossos resultados anuais da pesquisa comparativa do CISO e nossas 
conclusões de conversas com empresas de pequeno e médio porte para derrubar 
mitos, em tópicos como quantas PMEs têm departamentos dedicados à busca 
proativa de ameaças e aos tipos de ameaças digitais que você enfrenta .

Em outras palavras, vamos analisar de perto os principais fatores que estão 
afetando a segurança cibernética . Por exemplo, aprendemos sobre as 
consequências que uma infraestrutura desatualizada pode ter em uma violação e 
quanto tempo ela dura . Também aprendemos que, quanto mais fornecedores você 
usar, maior será o tempo de inatividade da violação mais severa . Exploraremos as 
estratégias mais impactantes e apresentaremos dados que demonstram que as 
empresas estão se recuperando mais rapidamente após uma violação de dados do 
que o setor esperava anteriormente . 

Não basta as pressões de ser uma empresa de pequeno porte, agora é evidente 
que as pressões externas podem forçar algumas ou todas as suas forças de 
trabalho a serem remotas a qualquer momento . Graham Cluley, analista de 
segurança cibernética independente e blogueiro, declarou recentemente em seu 
boletim de notícias: "estamos trabalhando em casa, mas as invasões continuam 
acontecendo ." Estamos nos adaptando a formas de trabalho diferentes das que 
estávamos acostumados e, em tempos difíceis, a priorização é essencial . 

O que este relatório pretende fazer é destacar quais estratégias estão funcionando . 
Esperamos que isso ajude nas decisões que você está tomando sobre como você 
e sua força de trabalho gerenciam a segurança no futuro e como a segurança 
cibernética pode ajudar a capacitá-lo a acelerar o sucesso . 

"A segurança desempenha um papel importante 
em nossa empresa. Executamos funções de 
backend para três uniões de crédito nos EUA, bem 
como um call center combinado. A segurança nos 
ajuda a trazer os principais aspectos de nossos 
negócios para a eficiência operacional."
Kevin Hatch, engenheiro de rede, 
Open Technology Solutions

Séries de relatórios de segurança cibernética da Cisco 2020

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/ciso-benchmark-report-2020.html
https://www.grahamcluley.com
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Explorar 10 mitos
PMEs versus posturas de segurança de 
empresas de grande porte
Para avaliar os mitos comuns sobre as posturas de segurança de PME, comparamos 
as respostas da pesquisa em vários recursos de segurança cibernética para PME 
(250 a 499 funcionários) versus empresas maiores (500 funcionários ou mais) . 

O que descobrimos em nossos dados de pesquisa derruba vários mitos . Aqui, 
investigamos esses mitos e fornecemos dados para refutá-los, deixando as PMEs 
com mais segurança do que antes .

Observações: 

1 . Para esta pesquisa, definimos empresas de pequeno e médio porte, ou "PMEs", que 
empregam 250 a 499 funcionários . Lembre-se de que os dados da pesquisa podem 
ser muito bem diferentes nas empresas com menos de 250 funcionários .

2 . Todos os percentuais são arredondados e omitimos a pequena porcentagem de respostas 
de "não sei" para perguntas de pesquisa . Por esses motivos, a contabilização nem sempre 
pode totalizar 100% nos gráficos fornecidos . Fonte: Pesquisa comparativa do CISO Cisco 
2020

Mito 1: apenas empresas de grande porte 
enfrentam o julgamento público – em todas as 
suas formas

Um mito comum é que a mídia só quer falar sobre violações de dados corporativas 
ou governamentais massivas e devastadoras . Isso pode induzir algumas empresas 
menores a acreditarem que não terão muita repercussão na mídia ou não enfrentarão 
muito julgamento público quando sofrem um ataque digital .

FALSO: no ano passado, as empresas menores enfrentaram o mesmo nível de 
julgamento público que suas contrapartes maiores. 

Séries de relatórios de segurança cibernética da Cisco 2020

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/ciso-benchmark-report-2020.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/ciso-benchmark-report-2020.html
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A Figura 1 mostra que não há evidências substanciais de uma diferença de PMEs e 
empresas maiores, se elas enfrentam o escrutínio público .

Figura 1.  Sua empresa já teve de lidar com as críticas resultantes de uma violação de 
segurança? PME N=481; mais de 500 N=2319 .
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Fonte: Relatório de grande segurança da Cisco em um mundo de empresas de pequeno porte, 2020

Em segundo lugar, 59% das PMEs revelaram voluntariamente a violação de dados 
mais significativa no ano passado (em comparação com 62% das empresas maiores) . 
Isso sugere que as empresas menores levam a sério o compromisso com clientes 
e parceiros .

Figura 2. A violação de segurança mais significativa do ano passado teve de ser gerenciada 
sob julgamento público por causa da divulgação voluntária da sua empresa? PME 
N=241; mais de 500 N=1190 .
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Fonte: Relatório de grande segurança da Cisco em um mundo de empresas de pequeno porte, 2020

Em terceiro lugar, as empresas menores são muito mais questionadas pelos clientes 
sobre como elas manipulam os dados deles . 74% das PMEs nos disseram que 
os clientes/prospects fizeram essas perguntas (semelhante a 73% das empresas 
maiores) . Isso demonstra que os clientes querem que seus dados pessoais 
permaneçam privados, independentemente de quem os armazene, e que o 
elemento de confiança é importantíssimo nessa relação .

Figura 3.  Os clientes (ou prospects) perguntam sobre a privacidade de dados e o manuseio 
de informações pessoais? PME N=432; mais de 500 N=2117 .
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Fonte: Relatório de grande segurança da Cisco em um mundo de empresas de pequeno porte, 2020

O motivo pelo qual as PMEs estão sendo questionadas é que os regulamentos e 
o gerenciamento de riscos do fornecedor têm um caminho decrescente . Começa
com as empresas de grande porte . Em seguida, as grandes empresas auditam seus
fornecedores, as empresas de médio porte . E, alguns anos depois, as empresas de
médio porte estão auditando seus fornecedores, as empresas menores . Impulsionadas
por violações ou privacidade de dados, as PMEs não são imunes à investigação,
e devem ser consideradas como responsáveis como suas grandes contrapartes .

Séries de relatórios de segurança cibernética da Cisco 2020
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Mito 2: empresas maiores sofrem menos 
tempo de inatividade e se recuperam mais 
rapidamente de ataques

Quando uma PME é atingida por um ataque digital que resulta em um nível de 
tempo de inatividade (perda de horário comercial), esse mito sugere que ela não 
tem os recursos para se recuperar tão rápido quanto suas contrapartes maiores .

FALSO: nossos dados sugerem que há muito pouca diferença na quantidade de 
tempo de inatividade sofrido por PMEs e empresas de grande porte. 

Se resumirmos algumas dessas descobertas, vamos ver que 24% das PMEs 
enfrentaram períodos de inatividade de mais de oito horas no ano passado 
por suas violações de segurança mais severas, um pouco abaixo dos 31% de 
empresas de grande porte . 

Figura 4. Em relação à violação de segurança mais grave que sua empresa gerenciou no 
ano passado, durante quanto tempo os sistemas ficaram desativados devido à 
violação? PME N = 388; 500 + N = 1877 .
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Fonte: Relatório de grande segurança da Cisco em um mundo de empresas de pequeno porte, 2020

Também comparamos esses números com o relatório de PME "Pequena e poderosa" 
da Cisco de 2018, e houve algumas melhorias significativas nos últimos dois anos 
para empresas de pequeno porte . Há dois anos, 40% das PMEs tiveram tempo de 
inatividade de mais de oito horas após a violação mais grave . 

É preciso reconhecer aqui que uma violação grave pode causar grandes interrupções, 
em empresas de qualquer porte . Não se trata de quem tem os níveis mais 
longos de tempo de inatividade, mas o que a PME pode fazer para garantir que 
os recursos não fiquem sobrecarregados . É aqui que a automação pode ser 
um multiplicador de força para fornecer alerta precoce e recuperação rápida, 
além de minimizar o tempo de inatividade e manter a empresa funcionando em 
períodos de adversidade . De acordo com nosso relatório comparativo CISO de 
2020, uma maioria (77%) dos entrevistados de todas as empresas de porte médio 
estão planejando aumentar a automação para simplificar e acelerar a resposta em 
seus ecossistemas de segurança no próximo ano . 

Séries de relatórios de segurança cibernética da Cisco 2020

https://blogs.cisco.com/security/a-platform-approach-precise-analytics-better-equation
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/ciso-benchmark-report-2020.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/ciso-benchmark-report-2020.html
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Mito 3: as PMEs não têm equipes suficientes 
dedicadas à segurança

Com todo mundo colaborando, sempre que necessário, nas PMEs, há uma suposição 
de que a segurança cibernética é apenas parte do trabalho de alguém . E que essa 
pessoa também está lidando com outras partes do gerenciamento de TI, como o 
gerenciamento de data centers e a avaliação de novos hardwares . O mito é que as 
PMEs têm poucos recursos dedicados à segurança cibernética .

FALSO: embora isso possa ser o caso de algumas empresas, as PMEs nos 
informaram que têm funcionários dedicados à segurança cibernética. 
Na verdade, menos de 1% das PMEs nos informou que não tinha alguém 
dedicado à segurança. Talvez ainda mais surpreendente, 60% disseram que 
tinham mais de 20 pessoas dedicadas à segurança, embora não tenhamos 
especificado o nível de envolvimento que a dedicação possa acarretar ou 
se os funcionários foram terceirizados com um provedor de serviços de 
segurança gerenciado (MSSP).

E como isso se compara a empresas maiores? A porcentagem de empresas 
maiores que têm mais de 20 pessoas dedicadas à segurança é significativamente 
maior (79%), o que é esperado . 

Figura 5. Quantos funcionários trabalham na empresa? PME N=481; mais de 500 N=2319 .
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0% 20% 40% 60% 80%

60%

79%

40%

22%

PMEs Empresas de grande porte

Fonte: Relatório de grande segurança da Cisco em um mundo de empresas de pequeno porte, 2020

Esses números mostram que as PMEs têm recursos de segurança mais dedicados 
do que pensamos inicialmente . Isso significa que a escassez de talentos da 
segurança cibernética não é mais um problema para as PMEs? 

Não é para ir tão longe . 

As PMEs nos informaram que a falta de pessoal treinado é, na verdade, o 
terceiro maior desafio . O principal desafio são as restrições orçamentárias, 
seguidas pela compatibilidade com sistemas antigos . O terceiro lugar está 
empatado entre pessoal treinado e prioridades concorrentes .

Séries de relatórios de segurança cibernética da Cisco 2020
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Considere isso um sinal do desafio de segurança cibernética que as empresas 
de pequeno porte enfrentam; elas reconhecem que são um alvo e que os 
ataques contra elas estão ficando cada vez mais sofisticados . Para combater 
isso, elas estão tentando obter a melhor posição possível . Para as PMEs, isso 
significa investir nas pessoas certas .

Mito 4: grandes empresas têm infraestruturas 
mais atualizadas

Com a frequência dos consumidores atualizando para o smartphone mais recente, 
pode parecer que as empresas de grande porte podem se dar ao luxo de substituir 
cada elemento da infraestrutura de segurança . Mas, e as empresas de pequeno porte, 
em que o investimento em ciclo pode ter maior impacto no orçamento anual de TI?

PARCIALMENTE VERDADEIRO: quando solicitadas a descrever as infraestruturas 
e a estratégia de investir e substituir as principais tecnologias de segurança, 
as PMEs responderam o seguinte: quase todas as PMEs são diligentes em 
preservar a infraestrutura atualizada.

Figura 6.  Como você descreveria sua infraestrutura de segurança? PME N=481; mais de 
500 N=2319 .
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Fonte: Relatório de grande segurança da Cisco em um mundo de empresas de pequeno porte, 2020

É verdade que as PMEs não têm infraestruturas tão atualizadas quanto as 
empresas maiores (54% das empresas de grande porte dizem que estão muito 
atualizadas, em comparação com 42% das PMEs) . No entanto, 94% das PMEs 
afirmam que fazem atualizações de modo regular ou constante . Assim, a grande 
maioria certamente não está usando o equipamento antigo até que se torne 
obsoleto e inseguro .

Séries de relatórios de segurança cibernética da Cisco 2020
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Para as PMEs, trata-se de aproveitar ao máximo os ativos atuais, em vez de buscar 
todos os novos produtos de segurança . Muitas vezes, vimos nossos clientes de 
PMEs usando a criatividade para expandir ainda mais a segurança .

Mito 5: as PMEs enfrentam ameaças diferentes 
das empresas maiores

Os criminosos digitais querem o maior prêmio, então usarão suas táticas mais 
furtivas e perigosas contra as empresas maiores, não é?

PARCIALMENTE VERDADE: comparamos os tipos de ataques digitais que 
as PMEs e as empresas de grande porte relataram ter experimentado no 
ano passado com a quantidade de tempo de inatividade (perda de horário 
comercial) dos ataques causados. Fizemos isso usando quatro categorias com 
base no número organizacional de funcionários e classificamos os eventos 
mais prováveis de criar mais de 24 horas de inatividade.

"Como uma pequena empresa, precisamos 
do máximo de informações do menor número 
possível de sistemas para maximizar a eficiência. 
Nossa solução de segurança baseada em nuvem 
(Cisco AMP for Endpoints) provou ser um sistema 
importante para operar toda a infraestrutura. É 
importante não apenas para proteger os ativos, mas 
também fornece acesso instantâneo a informações 
da máquina, ambientes do usuário e relatórios para 
ajudar na solução de problemas da assistência 
técnica. Isso elimina a necessidade de um sistema 
de software separado. Estamos sempre aptos a 
aprender e nos adaptar ao operar dessa maneira."
Alan Zaccario, vice-presidente, tecnologia da informação e 
segurança cibernética, New Castle Hotels and Resorts

Séries de relatórios de segurança cibernética da Cisco 2020

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/endpoint-security/index.html
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Figura 7. Número de funcionários correlacionados com o tempo de inatividade em horas 
devido à violação mais grave no ano passado e o tipo de ataque responsável . 250 
a 499 N=388; 500 a 999 N=746; 1 .000 a 9 .999 N=863; mais de 10 .000 N=268 .
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Fonte: Relatório de grande segurança da Cisco em um mundo de empresas de pequeno porte, 2020

Os resultados são interessantes em termos de quais ameaças causam mais danos . 
Descobrimos que o ransomware é democrático . Para as PMEs e empresas de 
grande porte, o ransomware era a principal ameaça que causava mais de 24 horas 
de tempo de inatividade do sistema .

Em contraste, o DDoS raramente causa mais impacto nas empresas de pequeno 
porte, mas é o terceiro tipo de ataque mais destrutivo em termos de tempo de 
inatividade para empresas com mais de 10 .000 funcionários . Por outro lado, o 
phishing é relatado como um grande problema para empresas de pequeno porte, 
mas está bem abaixo da escala para empresas maiores .

Os invasores que implantam malware Wiper têm uma finalidade única de destruir 
ou afetar sistemas e/ou dados . Para PMEs e empresas com mais de 10 .000 
funcionários, o malware Wiper provocou de 17 a 24 horas de tempo de inatividade 
no ano passado . Ao contrário do malware que armazena dados para resgate 
(ransomware), quando um agente mal-intencionado decide usar um Wiper 
nas atividades, não há motivação financeira direta . Para as empresas, esse é 
geralmente o pior tipo de ataque, já que não há expectativa de recuperação de 
dados .

As credenciais roubadas também parecem ser um problema significativo para 
as PMEs, causando em média de 17 a 24 horas de tempo de inatividade no ano 
passado . 

Além disso, deve-se considerar que alguns agentes de ameaças se especializam 
em determinadas empresas, verticais ou regiões geográficas . Portanto, embora as 
táticas possam ser comparáveis (como mostrado na figura anterior), os agentes de 
ameaças são diferentes .

Séries de relatórios de segurança cibernética da Cisco 2020
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Mito 6: as PMEs não realizam proativamente a 
busca de ameaças

A busca de ameaças é um exercício de segurança proativo, com a intenção de 
encontrar e erradicar os invasores que invadem o ambiente e não geram alertas . 
Isso contrasta com as investigações e as respostas tradicionais que se originam de 
alertas exibidos após a detecção de atividades potencialmente mal-intencionadas .

Todo o conceito de busca de ameaças parece que envolve uma investigação 
misteriosa da cena do crime, com nuances e complexidades fora do alcance de 
empresas de pequeno porte . As PMEs estão atarefadas tentando investigar alertas; 
elas não têm tempo para procurar outras ameaças, não é?

FALSO: nos nossos dados de pesquisa, não só 72% das PME têm funcionários 
dedicados à busca de ameaças, mas também estão próximas da porcentagem 
de grandes empresas que têm um departamento dedicado a essa atividade. 

Embora os níveis de maturidade possam ser diferentes das empresas maiores 
devido a menos recursos, nossos dados sugerem que as PMEs reconhecem a 
importância e estão adotando uma abordagem proativa em relação à segurança 
cibernética .

Figura 8 .  Sua empresa tem um departamento ou uma equipe interna dedicada à busca de 
ameaças? PME N=481; mais de 500 N=2319 .
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Fonte: Relatório de grande segurança da Cisco em um mundo de empresas de pequeno porte, 2020

Você pode ler mais sobre a prática da busca de ameaças e como outras empresas 
estão fazendo isso em nosso relatório recente, Busca de ameaças ocultas: 
incorporando a busca de ameaças ao programa de segurança .
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Mito 7: as empresas menores não testam 
os planos de resposta a incidentes com 
treinamentos/exercícios

Como Mike Tyson costumava dizer, "todo mundo tem um plano até levar um soco 
na cara ." Até que você saiba como o plano de resposta a incidentes funciona na 
prática, são apenas palavras em uma página . 

Mas as empresas de pequeno porte não têm o luxo de tempo e recursos para 
testar seus planos, não é? Certamente, isso causaria mais interrupções e não 
valeria a pena .

FALSO: esse mito simplesmente não é verdade. Apenas 1% das PMEs nunca 
testa o plano e 4% raramente testam. 12% testam a cada dois anos, 36% testam 
anualmente e a maior porcentagem (45%) testa a cada 6 meses.

Figura 9. Com que frequência a empresa organiza um treinamento ou um exercício para 
testar o plano de resposta a um incidente de segurança cibernética? PME N=481; 
mais de 500 N=2319 .
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Fonte: Relatório de grande segurança da Cisco em um mundo de empresas de pequeno porte, 2020

Como isso se compara a empresas maiores? Os resultados são muito semelhantes, 
portanto, a noção de que as PMEs não planejam tão bem quanto as empresas 
maiores é desmascarada no contexto da resposta a incidentes .
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Mito 8: por qualquer motivo, a liderança 
de PMEs não leva a sério a segurança e a 
privacidade de dados

Aqui está o principal motivo – que o setor coletivo infelizmente tem vendido há 
anos . Como uma PME, você não tem noção do perigo, e não nutriu uma cultura 
organizacional em torno da segurança e da privacidade de dados . 

FALSO: nossos dados provam que esse mito está muito longe da verdade. Há 
três maneiras de provar isso com a nossa pesquisa de tomadores de decisão 
de TI de empresas de portes diferentes.

Privacidade de dados
Em primeiro lugar, nossos dados mostram que 90% dos tomadores de decisões 
de TI das PMEs dizem que estão familiarizados com o programa de privacidade de 
dados, em comparação com 91% em empresas maiores; não há muita diferença . 

Figura 10. Você geralmente está familiarizado com o programa de privacidade de dados na 
sua empresa? PME N=481; mais de 500 N=2319 .
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Fonte: Relatório de grande segurança da Cisco em um mundo de empresas de pequeno porte, 2020

Treinamento de conscientização de segurança cibernética
Em segundo lugar, em 84%, a maioria das PMEs tornam o treinamento de 
conscientização de segurança obrigatório e apenas a uma taxa ligeiramente menor 
do que as empresas maiores .

Figura 11. O treinamento de conscientização do funcionário sobre segurança cibernética é 
obrigatório na sua empresa? PME N=464; mais de 500 N=2272 .
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Fonte: Relatório de grande segurança da Cisco em um mundo de empresas de pequeno porte, 2020
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Adesão executiva
Em terceiro lugar, 87% dos executivos nas PMEs concordam que a segurança 
é uma prioridade alta . Isso equivale a apenas três pontos percentuais atrás de 
grandes empresas .

Figura 12. A liderança executiva na minha empresa considera a segurança como prioridade alta .  
PME N=481; mais de 500 N=2319 .
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Fonte: Relatório de grande segurança da Cisco em um mundo de empresas de pequeno porte, 2020

Muitas vezes, ouvimos de nossos clientes (e concordamos) que a segurança 
deve estar em toda a empresa que seja eficiente, e que o suporte executivo é 
fundamental para operacionalizar a segurança . Isso é tão verdadeiro para uma PME 
quanto para uma empresa maior e, na maioria dos casos, é mais fácil de alcançar 
em um ambiente provavelmente mais ágil .

Com base nos resultados dessas três perguntas de pesquisa, descobrimos 
que as PMEs nutriram culturas organizacionais em torno da segurança e da 
privacidade de dados . Mais de dois terços dos entrevistados em todos os 
setores disseram que a liderança executiva considerou a segurança como uma 
prioridade alta (consulte a Figura 13 mostrando apenas as respostas de PMEs) .

Figura 13. A liderança executiva na minha empresa considera a segurança como prioridade alta .  
PME N=481 .
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Fonte: Relatório de Grande segurança da Cisco em um mundo de empresas de pequeno porte, 2020
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"Para nossos testes de 
phishing, o objetivo não é 
mostrar a taxa na qual os 
usuários clicam em tudo, e sim 
informar o que ocorreu . Todos 
podem clicar em um link errado, 
mas se você não relatar que 
algo inesperado aconteceu, 
você está prejudicando ainda 
mais sua empresa ."
Wouter Hindriks, equipe técnica de liderança, Network & 
Security, Missing Piece
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Mito 9: as empresas menores não corrigem 
regularmente as vulnerabilidades 

A correção geralmente se enquadra nas noções básicas de segurança cibernética, 
mas na prática, pode ser um desafio para implementar . Um mito sugere que as 
PMEs preferem usar seus recursos em outro lugar do que encontrar maneiras de 
minimizar a descontinuidade causada pela correção . 

FALSO: 56% das correções de PME são diárias ou semanais, em comparação 
com 58% nas empresas de grande porte, mostrando que, as rotinas de correção 
regulares são abordadas de forma igual em todos os portes de empresas. 

Figura 14. Com que frequência as correções feitas pela sua empresa evidenciaram as 
vulnerabilidades no software? PME N=481; mais de 500 N=2319 . 
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Fonte: Relatório de grande segurança da Cisco em um mundo de empresas de pequeno porte, 2020

Nossos dados mostram que empresas com 500 a 999 funcionários são as 
mais prováveis de sofrer um incidente de uma vulnerabilidade conhecida, 
mostrando que as que estão na categoria de PMEs são realmente mais 
eficientes na correção de vulnerabilidades conhecidas do que em algumas 
empresas maiores, resultando em menos incidentes . 

O patching é fundamental como uma primeira defesa, conforme definido por 
exemplo nos EUA pelo NIST SP 800-53 e pelo Center for Internet Security® 
(CIS®) . As PMEs estão provando isso .

Séries de relatórios de segurança cibernética da Cisco 2020
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Mito 10: as PMEs não conseguem medir a 
eficácia de seus programas de segurança

Foram feitas suposições de que as empresas de pequeno porte empregam 
mais de uma abordagem de "atirar para todos os lados" em relação à segurança 
cibernética . A implicação é que elas não têm as medidas necessárias para 
monitorar e medir o que realmente está funcionando e, portanto, não conseguem 
otimizar o que têm .

FALSO: 86% das PMEs afirmam ter métricas claras para avaliar a eficácia de 
seu programa de segurança, em comparação com 90% das maiores empresas. 

Figura 15. A equipe de executivos da minha empresa estabeleceu métricas claras para avaliação 
da eficácia de nosso programa de segurança PME N=481; mais de 500 N=2319 . 
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Fonte: Relatório de grande segurança da Cisco em um mundo de empresas de pequeno porte, 2020

Nossos dados de pesquisa mostraram que há uma diferença mínima no uso de 
métricas claras, não importa o porte da empresa . Isso ocorre parcialmente devido 
à forma como os produtos de segurança cibernética evoluíram ao longo dos anos; 
os melhores foram projetados para dar indicadores muito claros sobre o que estão 
encontrando e o que isso significa, com o objetivo de tornar o relatório mais fácil . 

Porém, com a importância de "você não pode corrigir o que não consegue medir", 
as PMEs poderiam fazer melhor, pois apenas 46% responderam que concordam 
plenamente que seus executivos estabeleceram métricas claras, em comparação 
com 53% das grandes empresas . 

Séries de relatórios de segurança cibernética da Cisco 2020
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Como aproveitar 
oportunidades 
para otimizar a 
segurança 
Embora tenhamos demonstrado que as PMEs mereçam uma reputação muito 
melhor por ter práticas de segurança sólidas, é evidente que ainda há o desejo de 
fazer melhorias . No cenário de fornecedores atual, a segurança não é muito fácil 
de obter e não queremos pintar uma imagem totalmente inofensiva e irreal .

Fadiga da segurança cibernética
Definimos a fadiga da segurança cibernética como praticamente desistir de ficar 
à frente de agentes de ameaças mal-intencionados, e surpreendentemente, as 
empresas de pequeno porte estão sofrendo exatamente o mesmo nível de fadiga 
de segurança cibernética que as empresas maiores . As PMEs e as grandes 
empresas chegam a 41% dos entrevistados que sofrem fadiga, em relação a 
58% que não sofrem . Há claramente um desejo e uma necessidade de ser mais 
eficiente no gerenciamento da segurança .

Adoção da conscientização da segurança 
cibernética pelos funcionários
As PMEs e as empresas maiores que tiveram dificuldade em fazer com que os 
usuários adotassem programas de conscientização da segurança cibernética 
não mostraram diferença significativa no tempo de inatividade .

Claramente, sabemos que os usuários podem afetar isso; eles podem ser sua 
primeira forma de defesa . No entanto, não se trata de considerar o "elo mais fraco" 
dos usuários . Em vez disso, trata-se de envolver os usuários na estratégia de 
segurança para que a adoção se torne algo rotineiro . 

A democratização da segurança é um tópico que Wendy Nather, chefe do 
Conselho Consultivo do CISO da Cisco, apresentou como uma palestra cativante 
na conferência RSA 2020 . (Você também pode ouvir uma entrevista com Wendy no 
podcast de histórias de segurança da Cisco .)
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"Em vez de apontar o dedo 
para todos que caem em um 
de nossos ataques de phishing 
simulados, comemoramos 
todos os que o relatam . Meça o 
comportamento que você está 
tentando incentivar ." 
Wendy Nather, diretora de CISOs de consultoria, Cisco
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Redução do tempo de inatividade
É verdade que quanto mais velhos forem o hardware e o software, menos eficaz será 
combater ameaças novas e emergentes? Nossos dados parecem apoiar essa 
teoria para PMEs .

Figura 16. Como você descreveria a infraestrutura de segurança da sua empresa em 
relação ao número de horas de inatividade resultante da violação mais 
impactante do ano passado? PME N=481 .
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Fonte: Relatório de grande segurança da Cisco em um mundo de empresas de pequeno porte, 2020

Os entrevistados de PMEs que disseram que só substituem ou atualizam suas 
tecnologias de segurança quando param de ter 7,6 horas de inatividade após a 
violação mais severa no ano passado . Aqueles que nos disseram que têm uma 
infraestrutura muito atualizada têm 5,4 horas de inatividade .

Isso significa que estamos incentivando você a jogar tudo fora e comprar 
apenas a mais nova ferramenta? Não, nem um pouco . Nossa experiência com 
a segurança cibernética mostrou que é mais importante se concentrar na 
integração do que você tem que ainda está funcionando, em vez de deixá-lo 
obsoleto e suplementá-lo com tecnologias mais recentes, conforme necessário . 

Se você está preocupado se a sua infraestrutura está desatualizada, há alguns 
aspectos a considerar . O mais importante é garantir que ela tenha flexibilidade 
para lidar com a mudança . Idealmente, ela 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 .

Descubra se a plataforma pode aplicar análises para identificar anomalias 
comportamentais em todo o tráfego na rede e na nuvem . Ela deve ser capaz de 
fazer isso ao aplicar políticas e adaptar automaticamente o acesso à rede e às 
aplicações para endpoints comprometidos .

Para obter mais informações, leia Cinco perguntas ao fornecedor da plataforma de 
segurança .
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Complexidade do fornecedor
Para muitas empresas, espalhar o risco de segurança pode parecer aumentar 
seus fornecedores . Mas quais são as consequências dessa abordagem? Qual 
é o desafio de gerenciar um ambiente de vários fornecedores, e isso aumenta 
a cobertura, resultando em uma melhor segurança ao reduzir o tempo de 
inatividade?

Incrivelmente, quanto mais fornecedores nossos entrevistados de pesquisa de 
PMEs usaram, mais tempo de inatividade ocorreu devido à violação mais grave . 
Esse intervalo passou de uma média de quatro horas usando um fornecedor, com 
uma média de mais de 17 horas usando mais de 50 fornecedores, o que é mais de 
quatro vezes maior .

Figura 17. Número de fornecedores de segurança usados no ambiente de segurança [PME 
N = 472] e tempo de inatividade dos sistemas devido à violação de segurança 
mais grave gerenciada no ano passado [PME N = 388] .
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Fonte: Relatório de grande segurança da Cisco em um mundo de empresas de pequeno porte, 2020

Como está claro na Figura 17, quanto mais fornecedores você tiver (de baixo para 
cima) mais tempo de inatividade ocorrerá (da esquerda para a direita) . Além de a 
expansão do fornecedor em um ambiente de segurança de PME comum causar 
complexidade desnecessária e fluxos de trabalho ineficientes, ela também pode 
ser fundamental para a empresa em termos de tempo de inatividade do sistema . 

Uma ótima tática para mitigar os desafios de complexidade causados por um 
ambiente de vários fornecedores é adotar uma plataforma aberta e baseada em 
portfólio que permita que suas soluções trabalhem juntas . 

Séries de relatórios de segurança cibernética da Cisco 2020



Empresas de pequeno e médio porte 

23Série de relatórios de segurança cibernética da Cisco 2020: empresas de pequeno e médio porte 
Segurança robusta em um mundo de empresas de pequeno porteSecure

Recursos 
para proteger 
o avanço da
jornada
Resumindo, nossos dados mostram que as PMEs têm levado a segurança a sério 
no planejamento estratégico e nas operações diárias . Essa é uma ótima notícia!

Mas, como nosso estudo comparativo CISO 2020 também mostrou, novos 
desafios de segurança estão surgindo todos os dias . 

Para as PMEs, a pressão para acompanhar e expandir os negócios é ampliada . 
Acrescente a isso uma força de trabalho móvel e remota cada vez maior, e temos 
um cenário perfeito .

Para ajudá-lo nesta jornada, acesse nosso site dedicado às empresas de pequeno 
e médio porte, Soluções para segurança de empresas de pequeno porte . Aqui 
estão alguns recursos adicionais para ajudá-lo a usar a segurança cibernética e 
acelerar o sucesso:

• O fim da senha . . . Finalmente

• Segurança da nuvem para o futuro da sua empresa

• Seletor de produtos para empresas de pequeno porte

• 3 dicas para escolher um firewall de próxima geração para empresas de
pequeno porte

•  Estudos de caso do cliente de segurança de Cisco Small Business

Na Cisco, criamos nossa plataforma de segurança pensando que as soluções 
de segurança devem funcionar como uma equipe, aprendendo entre si, ouvindo 
e respondendo como uma unidade coordenada . Acreditamos que essa é uma 
abordagem sistemática que simplifica a segurança e a torna mais eficaz .

O Cisco SecureX integra a infraestrutura atual para obter uma experiência confiável . 
Ele unifica a visibilidade, permite a automação e reforça a segurança em toda a 
rede, endpoints, nuvem e aplicações .
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Proteção da 
força de trabalho 
remota
Neste momento, a mudança abrupta para o apoio massivo dos funcionários 
remotos cria uma série de desafios de segurança para manter a empresa 
funcionando, em um ambiente muito diferente do que se via antes . Isso está 
colocando uma pressão súbita nas equipes de segurança e de TI, pois são 
encarregadas de oferecer suporte rapidamente a um número sem precedentes 
de funcionários externos e seus dispositivos, sem comprometer a segurança . 

Para que qualquer PME se adapte a uma postura de trabalho mais remota, como 
você se mantém seguro? Tendo em conta essa nova realidade, você precisa de 
uma maneira simples e fácil de proteger os funcionários remotos com a velocidade 
e a escalabilidade de seus negócios . 

A Cisco quer ajudá-lo a permitir que funcionários trabalhem de forma remota e 
segura . Recomendamos as seguintes etapas: 

• Em primeiro lugar, domine o básico como discutimos neste relatório,
corrigindo vulnerabilidades, treinando funcionários, implementando acesso
zero-trust com autenticação multifatorial (AMF) e protegendo a rede, os
endpoints, a nuveme asaplicações .

• Em segundo lugar, equilibre a segurança com usabilidade. Os funcionários
não devem ser leitores de mente para saber o mesmo que os especialistas
em segurança . Eles têm seus próprios trabalhos para fazer . Torne a segurança
acessível para facilitar o trabalho .

• Terceiro, faça parcerias com fornecedores de segurança que ajudam você
a simplificar a infraestrutura de segurança, e não a complicar . Nossos dados
mostram que há uma correlação com menos tempo de inatividade das violações
quando envolvem menos fornecedores (mais estratégicos) .

Para obter artigos úteis, webinars e ofertas para ajudar a empresa a permanecer 
conectada de forma segura, acesse: Cisco Secure Remote Worker .
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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, zero-trust 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 segurança cibernéticada 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 Estudo de Referência de Privacidade de Dados, 
o Relatório de Ameaças e o Estudo Comparativo CISO, e outros ainda serão
publicados ao longo do ano .

Para obter mais informações e acessar todos os relatórios e as cópias arquivadas, 
acesse: www .cisco .com/go/securityreports . 
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