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Este estudo exploratório foi realizado por meio da coleta de respostas voluntárias de 29 profissionais de cibersegurança. Os dados foram 
obtidos entre 18 de dezembro de 2021 e 20 de janeiro de 2022 de diretores de cibersegurança, CISOs e similares no Brasil. 

73% 70%

67%

Listam como prioridade 
o aprimoramento dos 
testes de cibersegurança, 
além dos testes de 
penetração.

Deram prioridade à 
adoção ou expansão da 
detecção de ameaças.

Consideram medir o 
comprometimento 
uma prioridade.

Julgam urgente
medir a eficácia do 
ecossistema de 
cibersegurança.

43%

Incluíram a aquisição de um 
seguro cibernético em sua lista 

de pendências.
Priorizaram a terceirização da 
operação de cibersegurança.

Os CISOs brasileiros estão priorizando uma série de projetos de cibersegurança. A 

segurança da força de trabalho remota continua a ser uma preocupação 

importante, mas a melhoria do dia-a-dia das suas equipes de cibersegurança 

também é primordial. Para isso, os diretores de segurança cibernética estão 

buscando abordagens com base em risco e automação para superar ameaças e 

vulnerabilidades. A avaliação de competências foi uma prioridade maior no Brasil 

do que em qualquer outra região.

Surpreendentemente, as cadeias de suprimentos ainda representam um risco 

subestimado, mesmo após um ano em que elas resultaram nas violações de maior 

destaque (SolarWinds, Kaseya e Log4j).

Percebem a necessidade
de unificar a visibilidade da 
ameaça em todos os ativos.

Planejam diminuir o tempo de 
detecção e resposta a ameaças.

Pretendem otimizar a gestão 
de alertas do SOC.

Consideram urgente implementar 
uma estratégia de confiança zero.

Apontaram como urgente a avaliação de 
risco da cadeia de suprimentos.

Maximize seus recursos mais valiosos: 
pessoas e tecnologia.
Maximize seus recursos mais valiosos: 
pessoas e tecnologia.

Prioridades em EvoluçãoPrioridades em Evolução

Preocupações SecundáriasPreocupações Secundárias

Projetos de Alta PrioridadeProjetos de Alta Prioridade

Os Líderes de cibersegurança lidam com uma lista de tarefas que não para de 
crescer. Aqui estão os projetos que os CISOs estão priorizando em 2022.

Tenha a sua própria experiência com o
Continuous Compromise Assessment™

www.lumu.io

Abra uma conta Lumu gratuita

consideram estas
suas prioridades
mais urgentes

Os CISOs do Brasil estão 
priorizando a segurança 
das suas forças de trabalho 
remotas, gestão de 
vulnerabilidades com base em 
risco, avaliação de competências 
de cibersegurança, e detecção 
automatizada de ameaças.

Com inúmeros projetos de cibersegurança disputando recursos e horas de trabalho, é 

importante prosseguir com as iniciativas que mais fazem sentido para sua infraestrutura.

O Continuous Compromise Assessment™ da Lumu não oferece apenas visibilidade do 

comprometimento específico existente na sua infraestrutura, mas também mede a eficácia da 

sua postura de segurança cibernética. Veja quais componentes do seu sistema estão com baixo 

desempenho e tome medidas decisivas para resolver as deficiências.
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