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White Paper 

Mundo conectado da Cisco — Segurança móvel 
internacional:  
destaques da pesquisa e considerações para a TI 
corporativa 

Resumo executivo 

Para compreender melhor os novos desafios de segurança associados à integração de dispositivos móveis às 

operações empresariais, a Cisco realizou uma pesquisa internacional que explorou o comportamento e as 

experiências dos usuários finais em todo o mundo. A pesquisa Mundo conectado da Cisco — Segurança móvel 

internacional abordou diversos tópicos, entre eles:  

● O comportamento dos funcionários com relação ao uso de dispositivos próprios (pessoais) e dispositivos 

fornecidos pela empresa para acessar as redes corporativas; 

● Os tipos de dispositivos pessoais e fornecidos pela empresa usados para acessar a rede;  

● O comportamento online dos funcionários que usam dispositivos móveis;  

● As constatações dos funcionários sobre a segurança de dispositivo móvel.  

 

Como a quantidade de dispositivos móveis no ambiente de trabalho continua aumentando, as organizações de TI 

e as empresas que elas atendem podem usar esses insights para determinar a melhor abordagem para fornecer 

aos funcionários acesso produtivo, flexível e seguro à rede, em qualquer dispositivo. 

Introdução 

A mobilidade corporativa e a "consumerização de TI" — o uso de dispositivos de consumo e aplicativos em nuvem 

feito pelos funcionários na empresa — são uma realidade em todo o mundo. Porém, as organizações de TI, 

principalmente nas grandes empresas, estão lutando para acompanhar o ritmo e responder ao impacto dessas 

tendências, ou seja, a deterioração do perímetro de segurança tradicional, a proliferação dos endpoints que 

requerem segurança e a intensificação da demanda dos funcionários por acesso a qualquer hora e em qualquer 

lugar a ativos corporativos por meio dos dispositivos móveis de sua preferência.  

Os administradores de TI ainda têm o desafio de encontrar o equilíbrio ideal entre a segurança dos dados 

corporativos confidenciais e a permissão ao acesso dos funcionários às ferramentas e informações de que 

precisam para garantir sua produtividade. Os dispositivos móveis podem ser perdidos ou roubados, juntamente 

com as credenciais de acesso e os dados neles contidos. Os funcionários que usam redes públicas para transferir 

dados para os dispositivos móveis podem colocar informações corporativas confidenciais em risco. Além disso, os 

usuários que acessam a Internet por seus dispositivos móveis estão em risco constante de exposição a ameaças 

baseadas na Web, inclusive a malwares de furto de dados. 
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É essencial encontrar o equilíbrio, pois não se trata apenas de uma questão de segurança. A evolução da 

integração da tecnologia de dispositivos móveis às operações empresariais oferece uma plataforma para inovação 

contínua e econômica que torna a força de trabalho mais colaborativa e produtiva. Em um mundo cada vez mais 

conectado, a adoção da tecnologia móvel permite que as organizações mantenham sua capacidade não só de 

competir, mas também de atrair e manter grandes talentos.  

O Relatório de tecnologia Mundo conectado da Cisco
1
 avaliou inicialmente a mudança no comportamento com 

relação ao trabalho, à tecnologia e à segurança entre universitários e jovens profissionais (força de trabalho nova 

ou usuários finais) em todo o mundo. A pesquisa Mundo conectado da Cisco — Segurança móvel internacional 

estendeu a pesquisa a toda a força de trabalho e determinou que as empresas ainda precisam implementar 

muitos procedimentos básicos de segurança para dispositivos móveis e acesso remoto aos dados corporativos. 

Ficou claro que as organizações precisam dedicar-se mais à criação e aplicação de políticas robustas, mas 

flexíveis, e à instrução dos usuários sobre possíveis ameaças e as melhores práticas para evitá-las.  

Uso de dispositivos pessoais e da empresa para o trabalho  

As descobertas da pesquisa Mundo conectado da Cisco — Segurança móvel internacional mostram que 

praticamente a mesma quantidade de entrevistados usa notebooks, computadores, smartphones ou tablets 

pessoais ou da empresa em suas tarefas diárias. Algumas pessoas usam os dois tipos de dispositivos.  

A importância desses resultados, obviamente, está no fato de que o uso de dispositivos pessoais no trabalho é 

algo cada vez mais comum. Na verdade, quase metade (45%) dos entrevistados disse que suas empresas 

atribuem a eles um orçamento definido para compra de notebook, smartphone e outros dispositivos de sua 

preferência, em vez de disponibilizar o mesmo equipamento a todos os funcionários. A maioria das empresas 

também paga pelas assinaturas de voz e/ou dados dos dispositivos pessoais que os funcionários usam no 

trabalho.  

Mais da metade dos entrevistados disse que os dispositivos fornecidos pela empresa deveriam estar disponíveis 

para uso pessoal. Além disso, praticamente todos os entrevistados disseram que acham importante poder acessar 

os mesmos aplicativos, desktops e dados, e ter a mesma experiência de usuário, independentemente de usarem 

dispositivos da empresa ou dispositivos pessoais.  

Considerações para o departamento de TI: 

● Como podemos proteger aplicativos e dados em todos os dispositivos?  

 

Acesso remoto contínuo  

As empresas parecem fazer algum progresso quando se trata de oferecer suporte à população cada vez maior de 

trabalhadores remotos e que usam dispositivos móveis, de acordo com a pesquisa Mundo conectado da Cisco — 

Segurança móvel internacional. Mais da metade dos entrevistados alegam ter no momento capacidade de se 

conectarem continuamente à rede corporativa em qualquer lugar e a qualquer hora. Dentre os países pesquisados, 

os entrevistados do Brasil, Estados Unidos e Índia são os que têm menos dificuldade em acessar informações 

remotamente em sua rede corporativa. Isso pode indicar que as empresas conseguem fornecer conectividade 

segura para seus funcionários remotos e móveis. No entanto, também pode indicar o contrário. 

                                                 
1
 Relatório de tecnologia Mundo conectado da Cisco, de 2012: http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1120/index.html. 

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1120/index.html
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Curiosamente, embora a maioria dos entrevistados considere o acesso remoto um privilégio, não um direito, 

muitos ainda têm grandes expectativas com relação à conexão remota e lamentam a falta de disponibilização de 

acesso contínuo por parte das empresas. Mais especificamente, os entrevistados que residem na China — dos 

quais muitos consideram o acesso remoto um direito — apontaram as limitações da TI como sua maior frustração. 

Outros entrevistados citaram as políticas corporativas, as limitações orçamentárias e as regulamentações do setor 

como os principais obstáculos ao acesso remoto.  

Considerações para o departamento de TI:  

● Como podemos garantir a segurança dos funcionários remotos e não comprometer a experiência do 

usuário? 

Conexões seguras 

Embora a maioria dos funcionários queira usar o dispositivo de sua preferência na empresa, muitos reconhecem 

que a adoção da tendência BYOD (bring your own device, traga seu próprio dispositivo) representa riscos para as 

empresas. A maioria dos entrevistados acredita que smartphones pessoais com acesso à Internet representam 

riscos maiores à segurança do que os smartphones corporativos.  

Quase metade (46%) dos entrevistados considera a conexão por notebook com fio a forma de conexão remota 

mais segura. No entanto, a maioria (60%) dos participantes da pesquisa também afirmou que, às vezes, ao 

trabalhar remotamente, usam a conexão sem fio de outras pessoas. Fato interessante: metade dos entrevistados 

na Índia disse sempre usar conexões de outras pessoas. A falta de acesso à outra conexão de Internet e a 

comodidade foram citados como os dois principais motivos para o uso de conexões sem fio de outras pessoas. 

Considerações para o departamento de TI:  

● Como podemos garantir a segurança do acesso remoto em conexões sem fio? 

● Como podemos garantir que nossas iniciativas de segurança para o acesso sejam iguais para dispositivos 

corporativos e pessoais? 

 

Comportamento on-line e encontro com ameaças 

Os resultados da pesquisa Mundo conectado da Cisco — Segurança móvel internacional mostram que, embora a 

maioria dos funcionários reconheça os riscos da mobilidade para a segurança da empresa, eles ainda têm 

comportamentos de risco ao usar seus dispositivos móveis. Na verdade, 26% dos entrevistados pela pesquisa 

disseram assumir mais riscos com dispositivos corporativos do que com dispositivos pessoais. De acordo com 

essas pessoas que disseram ter um comportamento online mais arrojado ao usar dispositivos corporativos, o 

motivo é acreditarem que a equipe de TI disponibilizará suporte caso algo saia errado. Esse comportamento 

provavelmente se deve à ideia de que o software de defesa contra ameaças atual ajudará a disponibilizar 

proteção. Dentre os exemplos de comportamento "de risco" no uso de dispositivos móveis temos:  

● Uso de aplicativos de colaboração: 40% dos entrevistados afirmaram usar aplicativos de colaboração, 

como aplicativos de voz, vídeo e conferência na Web, sistemas de mensagens, aplicativos móveis e 

software social corporativo nos dispositivos móveis que usam no trabalho. Muitas vezes, os aplicativos de 

colaboração são baseados na Web e o departamento de TI não pode controlar seu uso, nem mesmo saber 

que os funcionários os usam. Os entrevistados, principalmente na China, que não usam aplicativos de 

colaboração em seus dispositivos corporativos ou pessoais tendem a indicar a preocupação com a 

segurança como a principal limitação. 
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● Download de dados corporativos confidenciais em dispositivos móveis: a maioria dos entrevistados 

(63%) afirmou fazer download de dados corporativos confidenciais em seus computadores pessoais ou 

dispositivos móveis de vez em quando. Isso é mais comum e mais frequente em alguns locais, 

principalmente na Índia, onde a maioria dos usuários finais (58%) "sempre" faz download de dados 

corporativos confidenciais. Em todos os países pesquisados, os entrevistados que têm esse 

comportamento afirmaram fazer isso porque "precisam ter acesso às informações em qualquer lugar, 

mesmo que isso não seja seguro".  

● Falta de proteção aos dados depois do download para um dispositivo móvel: cerca de 10% dos 

entrevistados pela pesquisa disseram não tomar medidas para proteger os dados baixados em seus 

dispositivos móveis sem fio. Um dos motivos desse comportamento é claro e pode ser corrigido facilmente 

com a instrução dos usuários: praticamente metade das pessoas que alegaram nunca usar criptografia 

nem definir senhas em seus dispositivos sem fio afirmou não saber como fazer isso. 

 

As ameaças da Web são outra grande preocupação de segurança: praticamente metade dos funcionários 

entrevistados disse ter tido problemas com ameaças da Web, como vírus e phishing, ao usar dispositivos 

corporativos. Ainda mais pessoas tiveram o mesmo problema ao usar dispositivos pessoais. A ameaça de 

downloads mal-intencionados da Web pareceu ser menos comum. Apenas um terço dos entrevistados disse ter 

feito downloads mal-intencionados em seus dispositivos corporativos ou pessoais. 

Quanto aos alertas de segurança, ao ver um pop-up de aviso nos dispositivos corporativos ou pessoais, a maioria 

dos entrevistados afirmou clicar nas mensagens e ler os detalhes com atenção para decidir o que fazer. 

Entretanto, os entrevistados na Índia e no Reino Unido parecem ser menos cuidadosos do que os funcionários 

dos outros países que participaram da pesquisa e aceitam os pop-ups de aviso sem ler os detalhes. 

Considerações para o departamento de TI: 

● Como podemos reforçar o "bom comportamento" entre os funcionários que usam dispositivos móveis? 

● Como podemos proteger dados corporativos nos dispositivos pessoais dos funcionários? 

● Os avisos de segurança apresentados aos funcionários são eficientes? 

● Os usuários estão sendo instruídos adequadamente? 

 

Perda ou furto de dispositivos 

A perda de um dispositivo, seja ele corporativo ou pessoal, usado no trabalho pode ter graves implicações de 

segurança, incluindo a perda de propriedade intelectual que pode prejudicar a reputação da empresa, 

comprometer a marca ou colocar sua vantagem competitiva em risco. A violação das medidas de conformidade 

com a segurança de dados é outra grande preocupação das empresas, pois isso pode diminuir a confiança dos 

clientes e resultar em multas altas, além de ter repercussão jurídica.  

Ainda assim, a maioria dos funcionários (60%) que participou da pesquisa Mundo conectado da Cisco — 

Segurança móvel internacional afirmou ter assumido comportamentos de risco em um dispositivo usado para o 

trabalho. Os comportamentos mais comuns incluem usar a conexão sem fio de outras pessoas ao trabalhar 

remotamente ou em casa, permitir que outras pessoas usem o dispositivo de trabalho e deixar o dispositivo à vista 

no carro. Praticamente metade dos entrevistados afirmou ter perdido ou ter sido vítima de furto de PDAs ou tablets 

corporativos ou pessoais usados no trabalho nos últimos 12 meses. Mais de um terço dos entrevistados disseram 

que já perderam ou foram vítimas de furto de smartphones corporativos ou pessoais.  



 

 
© 2013 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. Página 5 de 8 

No geral, os entrevistados acreditam que perder dispositivos corporativos é um pouco mais arriscado do que 

perder dispositivos pessoais usados no trabalho. Cerca de dois terços dos entrevistados disseram que perder 

dispositivos corporativos ou pessoais fora do local de trabalho, anotar suas credenciais de acesso em papel ou 

deixar o dispositivo à vista no carro representavam os maiores riscos para a segurança corporativa.  

Considerações para o departamento de TI: 

● Que tipo de controle temos sobre os dispositivos em caso de perda ou furto? 

 

Preocupações com ameaças de segurança 

Embora a maioria dos entrevistados pareça entender que a perda de dispositivos fora do trabalho, ou o 

envolvimento em comportamentos que podem comprometer o dispositivo ou as credenciais de acesso pode 

prejudicar a segurança da empresa, as descobertas da pesquisa indicam que muitos não se preocupam com a 

segurança do dispositivo, seja ele corporativo ou pessoal.  

De modo geral, os entrevistados da pesquisa Mundo conectado da Cisco — Segurança móvel internacional 

indicaram vários motivos para não se preocupar com as ameaças à segurança. O principal motivo: eles não 

acreditam que o risco é suficiente para justificar a preocupação. Alguns dos entrevistados disseram não se 

preocupar com a segurança do dispositivo porque o departamento de TI das suas empresas não informou 

nenhuma ameaça. 

Considerações para o departamento de TI: 

● Como podemos informar melhor os usuários sobre possíveis ameaças à segurança relacionadas aos 

dispositivos? 

Comportamentos com relação à TI no trabalho 

Os resultados da pesquisa Mundo conectado da Cisco — Segurança móvel internacional revelam que as políticas 

e os procedimentos implementados pelas empresas para proteger contra ameaças variam consideravelmente. 

Além disso, muitas vezes, os acordos de segurança existentes são ignorados, negligenciados ou ineficazes.  

Ao serem contratados, 58% dos entrevistados da pesquisa afirmaram ter assinado contratos de segurança 

específicos com relação aos dados internos. Embora a maioria dos entrevistados (77%) diga que sempre seguiu 

esses contratos, praticamente um quarto dos entrevistados disse nem sempre seguir as políticas. Dentre os que 

nem sempre seguem o contrato de segurança da empresa, a grande maioria (42%) alegou que isso ocorre porque 

eles "se esquecem, às vezes".  

De acordo com os resultados da pesquisa, a maioria dos entrevistados (84%) acredita que seu departamento de 

TI pode identificar ameaças à segurança. Mais da metade dos entrevistados disse que o departamento de TI 

promove treinamentos periódicos sobre controles e riscos de segurança. Além disso, cerca da metade dos 

funcionários que participaram da pesquisa disse que o departamento de TI é proativo e os avisa sobre possíveis 

riscos e ameaças. Como resultado, três quartos dos entrevistados disseram ter ficado mais cautelosos. 

Considerações para o departamento de TI: 

● Como podemos assegurar a aplicação da política? 

● Nosso treinamento é eficiente e proativo? 
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Conclusão 

Como esses destaques da pesquisa Mundo conectado da Cisco — Segurança móvel internacional mostram, a 

mobilidade é uma oportunidade complexa que está criando desafios para empresas e departamentos de TI de todo o 

mundo. Não há um caminho simples para alcançar a "mobilidade segura". Mesmos as organizações globais precisam 

desenvolver uma abordagem para a segurança da mobilidade baseada na política, no treinamento e na tecnologia, que 

atenda às necessidades de sua força de trabalho, que ajude a manter a produtividade dos funcionários e que os ajude a 

alcançar os principais objetivos da empresa. E isso provavelmente vai levar tempo. 
23

 

Enquanto isso, muitas empresas estão fazendo avanços importantes para melhorar seus modelos de segurança 

para atender às necessidades do mundo conectado atual, bem como estão tentando chegar a um consenso com 

os funcionários que requerem acesso aos aplicativos e dispositivos que desejam usar no trabalho. Como desejam 

encontrar as respostas "ideais" para muitos desafios e fatores de TI destacados nesse documento, as empresas 

estão reavaliando as políticas de uso aceitáveis e os códigos de conduta empresariais, concentrando-se 

principalmente nas iniciativas de prevenção contra a perda de dados e trabalhando para que a segurança 

corporativa seja uma das principais preocupações de todos os funcionários, em todos os níveis da empresa.  

Cisco Secure Access 

A solução Secure Access da Cisco pode ajudar as empresas e seus departamentos de TI a atender às novas 

demandas dos usuários e dos dispositivos, e a minimizar os riscos e as violações de segurança com a construção 

de uma base que conecta qualquer dispositivo a qualquer hora e em qualquer lugar. A solução possibilita o uso da 

estratégia de BYOD, da nuvem e da colaboração para ajudar a modernizar o espaço de trabalho com segurança. 

● A infraestrutura unificada regida por uma política oferece acesso seguro e constante em toda a rede (com 

fio, sem fio ou VPN) da empresa, para dispositivos e usuários. 

● A segurança eficiente inclui camadas adicionais para assegurar que o usuário tenha uma experiência 

sólida e altamente produtiva na empresa e fora dela. 

● O gerenciamento simplificado proporciona ampla visibilidade para acelerar a solução de problemas, além 

de permitir que as organizações se dediquem à inovação com segurança. 

 

A base da solução Secure Access da Cisco é a combinação eficaz do Cisco AnyConnect
® 

Secure Mobility Client, 

dos firewalls de última geração Cisco ASA 5500-X Series, do Cisco Identity Services Engine (ISE) e do Cisco 

TrustSec
®.

  

Para obter mais informações sobre o Cisco Secure Access e seus componentes, acesse 

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1204/index.html - ~Produtos.  

                                                 
2
 Os Relatórios de segurança anuais da Cisco de 2011 e 2013 estão disponíveis para download em: 

http://www.cisco.com/en/US/prod/vpndevc/annual_security_report.html. 
3
 Relatório de segurança anual da Cisco de 2013: http://www.cisco.com/en/US/prod/vpndevc/annual_security_report.html. 

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1204/index.html#~Products,
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11640/index.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1051/index.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1204/index.html#~Products
http://www.cisco.com/en/US/prod/vpndevc/annual_security_report.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/vpndevc/annual_security_report.html
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Solução Inteligente Cisco BYOD 

A Cisco está na liderança para ajudar as empresas a adotarem o fenômeno BYOD, oferecendo opções de 

implantação flexíveis para soluções de mobilidade/BYOD e uma opção simples de plataforma ou abordagem de 

serviços. 

A Cisco também oferece uma abordagem abrangente para projetar, gerenciar e controlar com eficiência o acesso 

às redes BYOD. O Cisco BYOD Smart Solution disponibiliza os mais seguros e abrangentes ponto terminal e 

sistema de gerenciamento de ciclo de vida da rede para as empresas. A solução simplifica as operações de TI 

com o gerenciamento de ponta a ponta do ciclo de vida da rede, oferece uma experiência de usuário segura para 

que você trabalhe como desejar e permite que as empresas mantenham os dados seguros, por meio de políticas 

unificadas e de controles essenciais necessários para oferecer suporte a esse ambiente de trabalho que vai "além 

do BYOD". 

Saiba mais sobre a Cisco BYOD Smart Solution. 

 

 

Iniciativa "Qualquer dispositivo" da Cisco 

A Cisco faz parte do grupo composto por 
diversas empresas de todo o mundo que 
trabalham para garantir a segurança à 
mobilidade de todos os usuários, 
independentemente de onde se encontram e 
de que dispositivo desejam usar. A Cisco 
gerencia mais de 64.000 dispositivos móveis 
atualmente; os funcionários podem usar o 
dispositivo de sua preferência e conectar-se 
com segurança aos serviços de voz, vídeo e 
dados, em qualquer lugar, por meio da 
política Qualquer dispositivo. 

 

O desenvolvimento da jornada de BYOD da 
Cisco foi assunto dos dois últimos Relatórios 
de segurança anuais da Cisco.

2
 Quando a 

Cisco chegar ao último estágio da jornada 
planejada, o que levará muitos anos, a 
empresa será cada vez mais independente 
da localização e dos serviços e, além disso, 
os dados corporativos ainda estarão 
seguros.

3
  

 

METODOLOGIA 

A pesquisa Mundo conectado da Cisco — 
Segurança móvel internacional de 2012 foi 
realizada em 10 países, nos idiomas locais, com 
mais de 4.600 entrevistados. Estes foram os 
critérios para a seleção dos entrevistados: 

● Residentes de um dos seguintes países: 
Alemanha, Austrália, Brasil, China, Estados 
Unidos, França, Índia, Itália, Japão ou Reino 
Unido;  

● Idade mínima de 21 anos;  

● Com emprego em período integral;  

● Trabalham para uma empresa com 10 ou 
mais funcionários; 

● Não participam de pesquisa de mercado, 
consultoria de TI ou atividades sem fins 
lucrativos; 

● Usam dispositivos corporativos ou pessoais 
para atividades de trabalho;  

● Trabalham remotamente algumas vezes por 
ano. 

 

http://blogs.cisco.com/security/consider-the-best-approach-for-your-byod-mobility-environment/
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/byod_smart_solution/index.html
http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/borderless_networks/docs/Cisco_IT_Insights_BYOD_Updated.pdf
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