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Sumário Executivo 

O dinamismo do mundo dos negócios tem feito com que as 
empresas busquem formas de aumentar a produtividade e 
melhorar a eficiência de seus processos de negócio. Nesse 
cenário, novos modelos de negócio que surgem através de 
soluções de computação em nuvem, big data e mobilidade 
corporativa ou Bring Your Own Device (BYOD) tem mudado 
também a forma como os departamentos de TI das empresas 
atuam. É necessário que TI seja um facilitador para a adoção 
desse novos modelos de negócio, mas a questão de como garantir 
a segurança e confiabilidade em todos os elementos da rede é um 
dos fatores que inibem grande parte dos investimentos em novas 
tecnologias. 

Essa insegurança com relação as questões de Segurança da 
Informação dentro das empresas se reflete no tamanho e no 
crescimento desse mercado na América Latina que em 2012 
atingiu USD 740 milhões em investimentos. Com uma taxa anual 
de crescimento de 13,6%, esse mercado deve atingir USD 1.1 
bilhões em 2015 considerando investimentos em Serviços de 
Segurança Gerenciada, Filtro de Conteúdo e Segurança de Rede. 

Segurança da Informação deixou de ser algo considerado pelas 
empresas como custo e passou a fazer parte integrante da 
estratégia de crescimento das empresas. O mundo corporativo 
está cada vez mais móvel e os executivos estão constantemente 
conectados a rede da empresa onde quer que estejam e 
independente do dispositivo que estejam utilizando. Somado a 
isso o crescimento no número de vulnerabilidades, ataques e 
ameaças virtuais, investir em segurança é cada vez mais 
importante e pode garantir valores intangíveis como 
reconhecimento e confiança na marca, algo que pode facilmente 
se perder por uma indisponibilidade da rede em função de um 
ataque ou mesmo por roubo de informações confidenciais de 
clientes.  

É importante contar com parceiros capazes de garantir a 
segurança fim a fim dentro da rede corporativa da sua empresa, 
garantindo que os dados estejam sempre seguros e a rede sempre 
protegida através de gestão, monitoramente e controle constante 
e automatizado  de tudo o que acontece na infraestrutura de rede 
e de tecnologia da empresa. 
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Particularidades do mercado de Segurança da 
Informação na América Latina 

A importância da segurança tornou-se vital e não é mais um investimento opcional para 
as empresas. As grandes empresas têm orçamentos anuais consideráveis a serem 
aplicados na segurança de seu ambiente de TI e as pequenas e médias empresas (PME) 
têm aumentado seu conhecimento a respeito de segurança e, consequêntemente, os 
investimentos nessas soluções. 
 
Na América Latina, os investimentos em segurança da informação alcançaram USD 740 
milhões em 2012, considerando Serviço de Segurança Gerenciada, Segurança de Rede e 
Filtro de Conteúdo. Esses investimentos devem crescer a uma taxa média anual de 
13,6% até 2015, chegando a USD 1,1 bilhões.  
 
Provedores globais de segurança identificaram a Amércia Latina como uma região com 
potencial inexplorado significativo para soluções de segurança. Além disso, a saturação 
de mercados mais maduros como Estados Unidos e Europa canalizou mais investimentos 
na América Latina, gerando novas oportunidades para provedores de serviços de 
segurança. Além disso, as empresas que investem em Segurança da Informação poderão 
contar com seus parceiros mais próximos. Entre as principais tendências que tem 
estimulado esse crescimento na América Latina estão: 

Fonte: Frost & Sullivan 

 
 

Aumento no número e complexidade das ameaças 
• Empresas de diversos segmentos sofreram perdas 

significativas devido a invasão de rede, vírus e roubo de 
informações.  

Governança e Compliance 
• Regulamentações locais, especialmente as relacionadas ao 

setor bancário como PCI/DSS e Basiléia ll têm impulsionado 
investimentos em segurança. 

Comunidade de Hacker 
• É crescente o número de hackers com objetivos cada vez 

mais maliciosos e que buscam as mais diversas informações 
em qualquer tipo de dispositivo. 

Mobilidade 
• Mundo está cada vez mais móvel, com smartphones 

superando a  venda de notebooks e políticas  como Bring 
Your Own Device (BYOD) mudam o panorama de segurança. 

Aumento nos investimentos em TI 
• Os investimento em TI na América Latina vão crescer 7% até 

2014 em função das oportunidades nascentes em TI e isso 
tem atraído a atenção de hackers. 

“Níveis mais altos de 
competição são esperados 
no mercado a curto prazo, 
já que os provedores 
consideram a América 
Latina como um mercado 
estratégico com um 
potencial de crescimento 
significativo.” 
 

Frost & Sullivan 
América Latina 
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Fonte: Frost & Sullivan 

Crescimento do mercado de Segurança da 
Informação na América Latina 
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Na América Latina, o Brasil foi responsável por 43,7% dos investimentos em Segurança 
da Informação no ano de 2012 em função da extensão territorial e da maior maturidade 
do mercado com empresas globais atuando diretamente no país. Países menores como 
Chile, Argentina e Peru representam investimentos mais modestos, muitas vezes 
atendidos remotamente por estruturas no Brasil. 

O mercado de Segurança da Informação na América Latina compreende os serviços de 
Segurança de Rede, Segurança Gerenciada e Fitro de Conteúdo. Até 2015, os 
investimentos nesse mercado na região deverão ultrapassar USD 1 bilhão. Segurança de 
Rede é o serviço mais maduro e alcançou USD 390,6 milhões em 2012 seguido de 
Serviços de Segurança Gerenciada com USD 332 milhões. Serviço de Filtro de conteúdo 
representou, em 2012, um mercado de USD 18 milhões e tem a maior taxa média anual 
de crescimento até 2015 chegando a 24,1%. 

“A onda de ataques a 
empresas conhecidas no 
mercado e às agências 
do governo está 
mudando a percepção 
de que os serviços de 
segurança são apenas 
um custo. As empresas 
ganharão consciência 
sobre a dificuldade e 
complexidade  de lidar 
com a segurança interna 
e começar a optar por 
um modelo de 
terceirização de sua 
infraestrutura de TI.” 
 

Frost & Sullivan 
América Latina 
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Impulsionadores 
Impacto, 

2012-2016 

Novos modelos de Negócio e adoção de Tecnologia 

Comércio Eletronico, crescimento de internet banking e adoção 

crescente de dispositivos móveis como smartphones e tablets no 

ambiente corporativo estimulam a procura por soluções de 

segurança. 

Computação em Nuvem 

Possibilidade de acessar dados da empresa a qualquer momento, 

de qualquer lugar ou com qualquer dispositivo demanda uma 

solução mais robusta de segurança, gestão e monitoramento da 

infraestrutura de rede da empresa. 

Ataques mais sofisticados 

O objetivo dos ataques está mudando. O foco sempre foi em 

email maliciosos e tinham os computadores como alvo. Com o 

crescimento de aplicações baseadas em Web, o número e a 

complexidade dos ataques cresceu. Qualquer dispositivo com 

conexão à internet pode ser alvo. 

Regulamentações 

Normas obrigatórias estão sendo definidas por orgãos 

governamentais. A expansão da demanda por serviços de 

segurança da informação tem impulsionado o crescimento do 

mercado na América Latina. 

Integração e convergência de redes 

O aumento da integração e convergência das redes (backbones 

maiores / LTE) dentro e fora da empresa têm aumentado a 

dependência da empresa por redes seguras e monitoradas. 

Fraco Impacto Forte Impacto 

Impulsionadores para adoção de soluções de 
segurança da informação 

“Tendências como a 
crescente adoção de 
dispositivos móveis, e 
Computação em Nuvem 
e regulamentações, irão 
impulsionar o mercado 
de segurança da 
informação na América 
Latina nos próximos 
anos.” 
 

Frost & Sullivan  
América Latina 

Fonte: Frost & Sullivan 
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Principais desafios de segurança para TI 

 
 

Computação em Nuvem 

Os investimentos em computação em nuvem alcançarão USD 302 
milhões no mercado brasileiro em 2013, o que representa um 
crescimento de 74% em  relação a 2012. Nuvem privada ainda detem a 
preferência do mercado brasileiro. 

Preciso de um ambiente de TI escalável, flexível e que possa 
ser cobrado como serviço. Segurança é uma questão 
importante para escolher o provedor. 

CIO, E-commerce 

 
 

Big Data 

90% de todos os dados no mundo foram gerados nos últimos 2 anos. O 
desafio é organizar e analisar dados estruturados e não estruturados 
para gerar insight capazes de criar diferencial competitivo. 

Preciso de agilidade na tomada de decisão, mas não posso 
comprometer minha segurança para realmente assegurar 
vantagens competitivas para o meu negócio. 

Diretor de Tecnologia, Varejo 

 
 

Mobilidade e BYOD 

Em 2012, o número de smartphones comercializado no Brasil chegou a 
15.5 milhões de unidades, superando o número de notebooks. Entre as 
perspectivas de crescimento para 2013, tablets lideram com 147% 
seguido de smartphone com 48%. 

Quero utilizar meu tablet e smarphone no meu ambiente de 
trabalho, mas garantir a seguraça e gestão do dispositivo é 
um desafio para o diretor de TI. 

Diretor Comercial, Serviços 

Fonte: Frost & Sullivan 

“Com Computação em 
Nuvem, Big Data e 
Mobilidade entre outros 
modelos de negócio e 
tendências tecnológicas, o 
CIO será cada vez mais 
cobrado para ser um 
agente de inovação ao 
invés de ser apenas um 
recurso técnico de TI. 
Nesse cenário, Segurança 
da Informação é um 
desafio cada vez maior e 
mais complexo para os 
executivos de TI. ” 
 

Frost & Sullivan 
América Latina 
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Principais fatores considerados na escolha de um 
provedor de solução de segurança da informação 

Segurança é 
chave 

Garantir acesso às informações da empresa em tempo real 
possibilita maior produtividade e otimização em decisões 
estratégicas, mas segurança é fator primordial para que 
isso aconteça sem perda ou roubo de informação. 

Parcerias 
estratégicas 

É importante que as empresas busquem parceiros capazes 
de auxiliá-las nas estratégias de curto, médio e longo 
prazo para adoção de tecnologia através de uma 
abordagem consultiva. 

Ofertas como 
serviço 

Ofertas em formato de serviços trazem ganhos financeiros 
para as empresas que deixam de assumir o TCO e passam 
a ter acesso a tecnologias novas pagando como serviço. 
Além disso, podem focar investimento e estratégia no 
core business da empresa. 

Principais Recomendações 

Níveis de Serviço (SLA) 

Casos de Sucesso Local 

Experiência de Mercado 

Parceiros Tecnológicos e de Negócio 

Solidez da Marca 

Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento 

Estrutura Local (Pré e Pós Venda) 

Segurança é a peça fundamental na estratégia das empresas para garantir 
disponibilidade aos colaboradores e ser capaz de manter a experiência do usuário de 
maneira segura. É importante assegurar a integridade e segurança da rede e dos dados 
sem comprometer sua produtividade. Na escolha de um parceiro de negócio, as 
empresas buscam provedores com as seguintes características. 

O foco em segurança é uma necessidade real e que demanda um conhecimento amplo e 
grande experiência dos executivos de tecnologia para garantir a gestão e 
monitoramento da infrastrutura de TI das empresas. O objetivo é garantir a segurança 
para que as empresas possam focar seus esforços e investimento em seu core business. 
Parceiros de segurança são capazes de garantir disponibilidade e gestão além de auxiliar 
na produtividade.  

Fonte: Frost & Sullivan 
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Solução de Segurança Cisco 

O portfólio de segurança de Cisco engloba produtos e serviços que possibilitam às 
empresas endereçarem a crescente demanda interna por mobilidade e trabalho remoto 
sem que o usuário corra riscos de segurança e mantenha a experiência que tem no 
ambiente de trabalho em qualquer lugar e através de qualquer dispositivo. As soluções 
fim a fim de segurança da Cisco compreendem: 

A Cisco tem soluções de videoconferência, rede, 
telefonia IP, segurança de acesso à internet via VPN e 
também servidores. Isso facilita muito a gestão, 
disponibilidade, configuração e velocidade de entrega  
de projetos. 

Gerente de Telecomunicações, Itaú BBA 

Desde 1984 a Cisco vem atuando no mercado de redes, onde se consolidou como a 
principal empresa e referência no setor. A empresa tem focado cada vez mais em 
soluções de segurança que facilitam a visibilidade, controle e monitoramento de todos 
os componentes de rede das empresas através de uma gestão automatizada.  

A Cisco oferece ao mercado as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios de 
segurança cada vez maiores e mais complexos que surgem com mobilidade (através de 
smartphones e tablets), consumerização de TI e novos modelos de negócio como 
computação em nuvem. A Cisco através da arquitetura SecureX oferece segurança 
incorporada na estrutura da rede. Através da integração de segurança em todas as 
partes da rede, as soluções da Cisco simplificam a tarefa de gerenciar os requisitos de 
segurança independentemente da aplicação ou serviço. A solução de segurança fim a 
fim da Cisco possibilita distribuição e gestão das aplicações e visibilidade em toda a 
organização, incluíndo dispositivos móveis e toda a rede conectada a um ambiente de 
nuvem.  

 

Controle e 
Políticas de 

Acesso 

Segurança de 
Email 

Firewalls 
Segurança de 

Rede 

Segurança 
Multifuncional 

IPS 
Gerenciamento 
de Segurança 

Clientes de 
Segurança de VPN 

e terminais 

Segurança de 
Web 

Portfólio de Segurança Cisco 

Fonte: Frost & Sullivan 
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Diferencial Cisco 

O principal diferencial da arquitetura SecureX da Cisco é o sistema Security Intelligence 
Operation (SIO). Esse sistema permite atualizar todos os pontos de enforcement para 
receber políticas de segurança sem a necessidade de conhecer o malware ou a ameaça. 
Identificando o perfil anormal de tráfego é possível determinar que um acesso possa 
gerar danos a sistemas ou possíveis fraudes, neste caso é oferecido ao sistema (Firewall, 
IPS e Network Devices) uma forma de controlar e/ou bloquear especificamente o 
tráfego anormal sem interferir no tráfego regular. Através do ISO a empresa consegue: 

Previnir infecção da rede 
por malware de fora da 

empresa  

Visibilidade e controle 
mais apurado do uso de 
aplicativos baseados em 

web 

Impor políticas de 
segurança com base no 

usuário, dispositivo, 
função, localização e tipo 

de aplicação 

Reduzir as interrupções 
de usuários, ações 
judiciais e perda de 

dados 

Principais destaques de segurança Cisco 

 Rede como Sensor 

 Segurança para 
Computação em 

Nuvem 

Utiliza toda a rede e todos os dispositivos como pontos de coleta de 
dados que podem ser enviados para ferramentas como o SIO onde 
os dados/tráfego são analisado e se, através de comparações ou 
informações de outras redes, for comprovada e existência de uma 
ameaça, o sistema automaticamente pode devolver uma regra 
como efetuar um shutdown na porta do Switche por exemplo ou 
criar uma assinatura com base no perfil do tráfego. 

Permitem a análise do tráfego Web e E-mail em uma solução 
totalmente baseda em Computação em Nuvem. O cliente envia o 
tráfego para a Cloud da Cisco onde ocorre toda a inspeção de WEB, 
caso o acesso seja validado, ele ocorre a partir da Nuvem da Cisco, 
não precisando retornar ao site de origem. Da mesma forma, a Cisco 
está virtualizando os appliances de segurança de conteúdo Web e E-
mail para que os clientes, como por exemplo, Provedores de 
Serviços possam criar ofertas de Segurança como Serviço utilizando 
servidores virtualizados da Cisco (UCS) ou outras infraestruturas de 
computação virtualizadas já existentes. 

Fonte: Frost & Sullivan 
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Benefícios da solução de segurança Cisco 

A arquitetura de segurança da Cisco fornece inteligência, governança de políticas 
internas e de regulamentações. Além disso, aprimora a precisão, a eficiência e a 
conveniência da implantação de segurança na empresa em função da grande expertise 
que tem na gestão e monitoramento de infraestrutura de TI das empresas. Entre os 
principais benefícios da solução de segurança da Cisco os destaques são: 

Risco reduzido: Identifica e responde rapidamente a ameaças em 
constante evolução 

Melhora na conformidade: Impõe as políticas empresariais e suas 
práticas recomendadas 

Despesas operacionais reduzidas: Aprimora a eficiência, reduzindo a 
complexidade e os custos 

Melhora na visibilidade: Adapta-se a novas ameaças a medida que elas 
surgem 

Cobertura completa, com segurança incorporada em todos os produtos 
de rede, além de dispositivos de segurança dedicados 

Suporte 24 horas 

Fonte: Frost & Sullivan 
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Sobre a Cisco 
 

Na Cisco (NASDAQ: CSCO) os clientes vêm em primeiro lugar e criar parcerias duradouras com clientes e 
trabalhar em conjunto para identificar suas necessidades e oferecer soluções que suportem  seu sucesso 
são partes parte integrantes de nosso DNA. 

O conceito de soluções desenvolvidas para atender desafios específicos de seus clientes tem permeado a 
estratégia da Cisco desde sua formação. Marido e Mulher, Len Bosack e Sandy Lerner, trabalhavam na 
Universidade de Stanford e queriam enviar emails de seus respectivos escritórios localizados em 
diferentes edifícios, todavia, não era possível estabelecer tal comunicação devido a deficiências 
tecnológicas. Uma tecnologia deveria ser inventada para lidar com diferentes protocolos de área local e, 
como resultado deste desafio, foi criado o roteador multi protocolo. 

Desde então, a Cisco tem moldado o futuro da Internet, por meio da geração de valor sem precedentes e 
de oportunidades para nossos clientes, funcionários, investidores e parceiros de ecossistema. A Cisco 
tornou-se líder mundial em redes, transformando a maneira como as pessoas se conectam, comunicam e 
colaboram. 

Contato Cisco: 
cisco-responde@cisco.com 

0800-76-21300 

Sobre a Frost & Sullivan 

Frost & Sullivan, uma empresa global de consultoria especializada em estratégias de 

crescimento. Nossa premissa se baseia na criação de valor através da relação de parceria 

entre cliente e empresa o que possibilita o desenvolvimento de estratégias inovadoras a 

mais de 50 anos. Nossa expertise integra os serviços de Growth Consulting™, Growth 

Partnership Services™ e Serviços de Treinamento Corporativo, todos com o foco no 

desenvolvimento de oportunidades de crescimento. 

 

Para mais informações visite www.frost.com. 
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