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RESUMO EXECUTIVO

Em virtude da pandemia da COVID-19, as empresas em todo o mundo fizeram a transição 
para um ambiente de trabalho remoto em velocidade e escala sem precedentes. O que antes 
era “bom ter” para funcionários e empresas se tornou “essencial” quase da noite para o dia 
e as empresas em todo o mundo transferiram toda a força de trabalho para modalidades de 
trabalho remoto. À medida que a transição acontecia, as empresas tinham que se adaptar e 
desenvolver as abordagens, soluções e políticas de segurança cibernética para permitir que os 
funcionários trabalhassem remotamente, acessassem os recursos da empresa com segurança 
e garantissem a continuidade dos negócios.

Em um ano repleto de incertezas, surgiu uma tendência significativa: um futuro de trabalho 
flexível e híbrido. Depois de trabalhar remotamente por um longo período, os funcionários agora 
esperam ter a flexibilidade e a capacidade de trabalhar em qualquer lugar, a qualquer momento 
e em qualquer dispositivo, em uma era pós-COVID, mesmo quando retornarem ao escritório.

Isso acelerou a necessidade de reavaliar a postura de segurança cibernética nas empresas, 
especialmente no momento em que os líderes empresariais buscam construir empresas 
resilientes. A segurança pode ser a ponte para a resiliência dos negócios, pois permite que as 
empresas operem com flexibilidade, adaptando-se com segurança para proteger o presente 
e o futuro. Para isso, é fundamental garantir que as soluções de rede e de colaboração sejam 
flexíveis, simples de usar, eficazes e seguras, sejam elas disponibilizadas em data centers no 
local ou na nuvem, e em todos os dispositivos do usuário, sejam eles pessoais ou profissionais.

Queríamos entender se as empresas estavam preparadas, de modo geral, para proteger os 
negócios, à medida que eram forçadas a tornar remota toda a força de trabalho devido à 
pandemia. Mais importante ainda, queríamos obter informações sobre as condições atuais das 
empresas em termos de ameaças à segurança cibernética e alertas, os desafios que enfrentaram 
nessa transição repentina e como estão ajustando as abordagens de segurança cibernética para 
se preparar melhor para o ambiente de trabalho híbrido e flexível, que veio para ficar. Para isso, 
encomendamos uma pesquisa global em 21 mercados das Américas (AMER), da Ásia-Pacífico, 
do Japão e da China (APJC), bem como da Europa, que entrevistou mais de 3.000 tomadores 
de decisões de TI de empresas de pequeno a grande porte.

O estudo, intitulado O futuro do trabalho remoto seguro, tem como objetivo compreender melhor 
os desafios que as empresas enfrentaram na transição para o trabalho remoto e, ao mesmo 
tempo, descobrir o estado de preparação da segurança cibernética, bem como as mudanças de 
prioridades, políticas e investimentos, à medida que se preparam para um ambiente de trabalho 
híbrido, que provavelmente veio para ficar.

Os resultados são reveladores.
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RESULTADOS 
GLOBAIS



Porcentagem de entrevistados com mais da metade da força de trabalho atuando 
remotamente
Global APJC AMER Europa

Antes da COVID-19 19% 19% 24% 16%
Hoje (durante a COVID-19) 62% 56% 75% 67%
Após a COVID-19 37% 34% 46% 34%
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RESULTADOS GLOBAIS

A importância da segurança cibernética em um futuro de trabalho híbrido

As empresas não vão voltar ao que eram antes da COVID-19

À medida que as empresas começam a se preparar para um mundo pós-pandemia, está claro 
que: agora os funcionários esperam ter a flexibilidade e a capacidade de trabalhar a distância, 
independentemente do que está reservado para o futuro do trabalho, considerando o fato de 
que o trabalho não voltará a ser como era antes da COVID-19. Como observado de forma 
constante em todas as três regiões, o trabalho remoto alcançou níveis sem precedentes no início 
da pandemia em março, quando dois terços (62%) dos entrevistados tinham mais da metade 
da força de trabalho atuando em casa. Trinta e sete por cento dos entrevistados afirmaram que 
mais da metade da força de trabalho deseja continuar trabalhando em casa após a pandemia, 
em comparação a apenas 19% antes do surgimento da doença.

Antes da
COVID-19

Após a
COVID-19

Hoje
(durante a COVID-19)

Porcentagem de empresas com mais da metade da
força de trabalho atuando remotamente



Porcentagem de empresas com mais da metade
da força de trabalho remota

Antes da
COVID-19

Após a
COVID-19

Durante a
COVID-19

Pequeno Médio Grande
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As empresas da AMER assumiram a liderança com 75% dos entrevistados com mais da metade 
da força de trabalho atuando remotamente no momento, seguida pela Europa com 67% e pela 
APJC com 56%. 

No entanto, elas não voltarão tão cedo aos níveis antes da pandemia, sendo que 46% dos 
entrevistados na AMER esperam que mais da metade dos funcionários continuem trabalhando 
remotamente, mesmo depois que as empresas voltarem ao normal. Da mesma forma, 34% dos 
entrevistados na APJC e na Europa observaram o mesmo. 

As atitudes em relação ao trabalho remoto também são constantes nas empresas de pequeno, 
médio e grande porte, sendo que 35% das empresas de pequeno porte, 38% das empresas de 
médio porte e 37% das empresas de grande porte acham que mais da metade dos funcionários 
trabalharão remotamente após a COVID-19. 

Embora muitas empresas ainda não tenham certeza a respeito de como será o futuro do trabalho, 
ter a flexibilidade de se adaptar com segurança ao presente e ao futuro aumentará a resiliência 
dos negócios e permitirá que elas ofereçam suporte a uma força de trabalho mais distribuída.

Alguns países planejam adotar o trabalho remoto daqui para frente mais do que outros

Curiosamente, embora a maioria das empresas planeje retornar a maior parte dos funcionários 
para o escritório após a pandemia, alguns países estão resistindo à tendência e relatam que 
uma maior proporção de entrevistados afirmou que mais da metade da força de trabalho da 
empresa continuará a ser remota no futuro. Isso inclui 48% nas Filipinas e 50% no Reino Unido 
e nos Estados Unidos, além de 53% no Brasil e na Índia, valores acima da média global de 37%.

48%
Filipinas

53%
Brasil
Índia

50%
Reino Unido
Estados Unidos



Global e da importância da segurança cibernética

Mais importante do que 
antes

Extremamente importante

Pouco importante

Não importante

Importância da segurança cibernética por região

APJC EUROPAAMER

Extremamente importante Pouco importante

Mais importante do que antes Não importante
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Para viabilizar essa tendência de futuro do trabalho flexível e híbrido, as empresas precisam de 
uma infraestrutura subjacente integrada e segura.

Agora a segurança cibernética está no topo das prioridades corporativas

A boa notícia é que a segurança cibernética se tornou uma prioridade para as empresas. Oitenta 
e cinco por cento dos entrevistados em todo o mundo disseram que a segurança cibernética é 
extremamente importante ou mais importante do que era antes da pandemia.

Para detalhar ainda mais, uma grande proporção de entrevistados na APJC (44%) e na AMER 
(50%) afirmou que a segurança cibernética é extremamente importante para os negócios. A 
Europa, por outro lado, teve mais entrevistados que indicaram que a segurança cibernética é 
mais importante do que era antes, com 46%.

Essa tendência também é coerente em empresas de pequeno, médio e grande porte com 
79%, 87% e 88%, respectivamente.



Aumento de 25% ou mais em ameaças
cibernéticas ou alertas

APJC EuropaAMER
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Importância da segurança cibernética por porte de empresa

Uma recuperação resiliente: como lidar com as ameaças e os desafios da 
segurança cibernética

Aumento das ameaças cibernéticas e alertas em diferentes níveis

Em todo o mundo, as empresas tiveram um aumento em ameaças à segurança cibernética 
ou alertas durante a pandemia, à medida que agentes mal-intencionados tentaram aproveitar 
possíveis lacunas de segurança devido ao acesso remoto dos usuários à rede corporativa 
e às aplicações em nuvem. Sessenta e um por cento dos entrevistados em todo o mundo 
afirmaram que as empresas tiveram um aumento de 25% ou mais em ameaças cibernéticas 
ou alertas desde o início da COVID-19. Isso também ocorreu com 55% das empresas de 
pequeno porte, 70% das empresas de médio porte e 60% das empresas de grande porte.

Com 69%, mais entrevistados na APJC tiveram um aumento de 25% ou mais em ameaças 
cibernéticas ou alertas desde a COVID-19. Seguido por 64% na AMER e 37% na Europa.

Pequeno Médio Grande
Extremamente importante 36 % 42% 53%
Mais importante do que antes 44% 45% 35%
Pouco importante 19% 13% 11%
Não importante 1% 1% 0%



78%
Arquitetura 
e engenharia

72%
Engenharia química 
e manufatura

70%
Educação

AUMENTO DE 25% OU MAIS EM AMEAÇAS CIBERNÉTICAS OU ALERTAS

58%
Serviços 
�nanceiros

62%
Desenvolvimento 
de software

54%
Serviços 
de saúde

AUMENTO DE 25% OU MAIS EM AMEAÇAS CIBERNÉTICAS OU ALERTAS
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O mais preocupante é que 8% das empresas em todo o mundo não sabiam se tiveram um 
aumento ou uma redução em ameaças cibernéticas. Esse número aumenta para 17% entre os 
entrevistados na Europa, em comparação a 6% na APJC e 5% na AMER. Ao analisar melhor, o 
estudo também constatou algumas diferenças importantes entre os níveis de ameaças ou alertas 
detectados entre as regiões e os setores.

Curiosamente, os setores que costumavam ser considerados de grande interesse para os 
invasores, como serviços financeiros (58%), desenvolvimento de software (62%) e serviços de 
saúde (54%), desafiaram as expectativas com uma proporção relativamente menor de empresas 
que receberam mais alertas.

Principais desafios de segurança cibernética relatados por empresas que oferecem suporte 
ao trabalho remoto

O acesso seguro, definido como a capacidade de viabilizar com segurança o acesso à rede 
corporativa e às aplicações para qualquer usuário, em qualquer dispositivo, a qualquer momento, 
é o principal desafio de segurança cibernética que a maior parte das empresas (62%) enfrenta 
ao oferecer suporte a funcionários remotos. Outras preocupações apresentadas pelas empresas 
em todo o mundo incluem a privacidade de dados (55%), que tem implicações na postura de 
segurança geral, além da manutenção de controle e da aplicação de políticas (50%).

 25% ou mais ameaças
Porcentagem de aumento em ameaças cibernéticas ou alertas

Por exemplo, 78% das empresas do setor de arquitetura e engenharia tiveram um aumento de 
25% ou mais em ameaças cibernéticas ou alertas, o maior em todos os setores. Seguido pelo 
setor de engenharia química e manufatura com 72% e pelo setor de educação com 70%.

Porcentagem de aumento em 
ameaças cibernéticas/alertas Global APJC AMER Europa

0% – 24% 31% 25% 31% 47%
25% – 50% 33% 35% 36 % 23%
51% – 75% 23% 27% 24% 11%
76% – 100% 5% 6% 3% 2%
Não sabemos 8% 6% 5% 17%
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Proteção de um número crescente de endpoints

Proteger dispositivos é um desafio cada vez maior para empresas que agora não conseguem 
contar com a conexão de endpoints para redes de campus para obter visibilidade e fazer 
atualizações. Ao mesmo tempo, os funcionários estão se conectando a recursos corporativos 
com dispositivos mais pessoais e não gerenciados, criando um ponto cego para as equipes de 
segurança. Um a cada dois entrevistados afirmou que notebooks/desktops (56%) e dispositivos 
pessoais (54%) são difíceis de proteger em um ambiente remoto. Seguido por informações do 
cliente e aplicações em nuvem, ambos com 46%.

Itens que representam um desa�o para a proteção em um 
ambiente remoto

Notebooks/desktops
de escritório

Dispositivos
pessoais

Informações
do cliente

Aplicações
na nuvem

Notebooks/desktops
de escritório

Dispositivos
pessoais

Informações
do cliente

Aplicações
na nuvem

Comparação regional dos itens que representam um desa�o
para a proteção em um ambiente remoto

APJC AMER Europa



Nível de preparação na transição para uma
força de trabalho remota por região

APJC AMER Europa

Muito preparado

Um pouco preparado

Não preparado

Nível de preparação na transição para uma força
de trabalho remota por porte da empresa

Pequeno Médio Grande

Muito preparado

Um pouco preparado

Não preparado

Relatório sobre o futuro do trabalho remoto seguro

10

Empresas forçadas a acelerar a transformação digital 

Embora muitas empresas tenham começado a transição para priorizar a nuvem e o acesso 
remoto mesmo antes da pandemia, esse é um processo que exige tempo e investimento 
significativos. A migração praticamente da noite para o dia para uma força de trabalho distribuída 
destacou que muitas empresas ainda precisavam percorrer um longo caminho. Em geral, os 
entrevistados relataram que estão um pouco preparados (53%) ou não estão preparados (6%) 
para fazer a transição acelerada para um ambiente de trabalho remoto no início da COVID-19.

Nível de preparação na transição para uma força de trabalho remota

Global APJC AMER Europa

Muito preparado 40% 39% 39% 45%

Um pouco preparado 53% 54% 55% 50%

Não preparado 6% 7% 6% 6%



Arquitetura e
engenharia

Engenharia química
e manufatura

14%

Atacado e
distribuição

Organização sem
�ns lucrativos ou

instituição de caridade

Manufatura não
relacionada à
informática

10%

Educação

15%72%
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Quando se trata de setores específicos, as empresas do setor de arquitetura e engenharia 
(72%) tiveram a maior proporção de entrevistados que estavam um pouco preparados, maior 
que a média global de 53%, enquanto os entrevistados dos seguintes setores viram a maior 
proporção de entrevistados que não estavam preparados para oferecer suporte à transição 
repentina, em comparação à média global de 6%: atacado e distribuição (15%), educação 
(14%) e engenharia química e manufatura, manufatura não relacionada à informática e 
organizações sem fins lucrativos ou instituições de caridade (10%, respectivamente).

A preparação (ou a falta de preparação) das equipes de TI e segurança para oferecer suporte ao 
trabalho remoto possivelmente reflete a natureza dos negócios e a capacidade dos funcionários 
desse setor de já estarem atuando parcial ou totalmente fora do escritório. Empresas com 
tendência ao trabalho do conhecimento são mais propensas a ter um número maior de 
funcionários remotos do que setores específicos da localização, como manufatura. Empresas 
com um número maior de funcionários remotos estarão naturalmente mais preparadas para 
oferecer suporte à transição de um número ainda maior de funcionários para a força de trabalho 
remota.

Com 67% dos entrevistados relatando estarem muito preparados, as empresas vietnamitas 
tiveram a maior proporção de entrevistados do mundo que estavam prontos para fazer a 
transição imediata para o trabalho remoto. Seguidos pelo Reino Unido (59%), Índia (54%) e 
Indonésia (49%).

Por outro lado, os Estados Unidos, que tinham a maior proporção de funcionários remotos antes 
da pandemia (32% tinham mais da metade da força de trabalho remota), tiveram uma proporção 
maior de empresas que estavam apenas um pouco preparadas (48%), em comparação às 
empresas muito preparadas (46%).
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Priorização da segurança cibernética para o presente e para o futuro 

Adoção e priorização de tecnologia 

A boa notícia é que, entre todas as soluções de tecnologia adotadas para viabilizar o trabalho 
remoto, em geral, as empresas classificaram as medidas de segurança cibernética como 
a principal prioridade (52% classificaram em primeiro lugar). Seguido por ferramentas de 
colaboração (41% classificaram em primeiro lugar) e serviços profissionais (27% classificaram 
em primeiro lugar).

À medida que as empresas levam em conta o futuro do trabalho, o que provavelmente implicará 
na adoção de várias soluções, desde a colaboração até o compartilhamento de arquivos e a 
rede, é fundamental garantir que a segurança seja integrada em todas as ferramentas de TI. 
Isso realmente dará autonomia a uma força de trabalho segura e distribuída.

Viabilização do trabalho remoto com os protocolos e as políticas ideais

Noventa e seis por cento das empresas em todo o mundo relataram alterações nas políticas de 
segurança cibernética para oferecer suporte ao trabalho remoto. Isso incluiu 93% das empresas 
de pequeno porte, 98% das empresas de médio porte e 97% das empresas de grande porte, 
indicando que empresas de todos os portes acharam absolutamente necessário atualizar as 
políticas imediatamente para oferecer suporte a essa mudança.

Parece óbvio, mas vale a pena comentar que, quando a equipe de RH ou financeira, por 
exemplo, é subitamente forçada a trabalhar a distância, as proteções e o acesso concedidos 
a ela como parte das responsabilidades diárias na rede corporativa precisam ser replicados 
para uma configuração remota, a fim de oferecer suporte à continuidade dos negócios. A 
consistência da política também se torna um problema muito maior do que nunca.

Dessa perspectiva, as principais alterações relacionadas à política incluíram a maior capacidade 
de VPN (59%), o aumento de controles da Web e a política de uso aceitável (55%), bem como 
a implementação de autenticação multifatorial (MFA) (53%).

Mais adotadas ou Principal prioridade 
Ferramentas de colaboração

73%

1 Medidas de segurança cibernética

52%

Medidas de segurança cibernética

68%

2 Ferramentas de colaboração

41%

Compartilhamento de documentos na 
nuvem 

63%

3 Serviços profissionais 

27%

Proteção de dados distribuídos

49%

4 Compartilhamento de documentos na 
nuvem 

22%

Serviços profissionais

33%

5 Proteção de dados distribuídos 

19%



Tipos de alterações na política de segurança cibernética

Não aplicável

Outros

Proteção do endpoint

Implementação de autenticação multifatorial
Aumento de controles da Web e política de

uso aceitável

Maior capacidade de VPN
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As três principais alterações nas políticas de segurança cibernética por região

VARIAÇÕES REGIONAIS:
•  Aumento de controles da Web e uso aceitável:

- Maior na APJC (61%) 
- Segundo na AMER (57%), semelhante ao 

geral (55%)
- Terceiro na Europa (34%)

• Implementação de autenticação 
multifatorial:

- Segundo na APJC (59%) e na 
Europa (38%) 

- Terceiro na AMER (51%)

As mudanças de longo prazo nas políticas corporativas de segurança cibernética estão em 
andamento

Uma das maiores observações do estudo é o fato de que o trabalho remoto está promovendo 
mudanças de longo prazo nas políticas de segurança cibernética. Isso oferece às empresas a 
oportunidade única de transformar as estratégias de negócios e de segurança para apoiar de 
fato a priorização do universo digital em que vivemos, possibilitando assim o nível de flexibilidade 
que os funcionários esperam com uma força de trabalho distribuída.

Para tanto, entre as empresas que fizeram alterações nas políticas de segurança cibernética, a 
grande maioria (95%) indicou que uma parte delas é permanente.

• Maior capacidade de VPN:

- Maior na AMER e na Europa 
(64%), semelhantes ao geral 
(59%)

- Terceiro na APJC (56%)

Global APJC AMER Europa

Maior capacidade de 
VPN

(59%)

Aumento de controles 
da Web e política de 

uso aceitável
(61%)

Maior capacidade de 
VPN

(64%)

Maior capacidade de 
VPN

(64%)

Aumento de controles 
da Web e política de 

uso aceitável 
(55%)

Implementação 
de autenticação 

multifatorial 
(59%)

Aumento de controles 
da Web e política de 

uso aceitável 
(57%)

Implementação 
de autenticação 

multifatorial 
(38%)

Implementação 
de autenticação 

multifatorial 
(53%)

Maior capacidade de 
VPN 

(56%)

Implementação 
de autenticação 

multifatorial
(51%)

Aumento de controles 
da Web e política de 

uso aceitável 
(34%)



Amplitude das alterações 
permanentes na política Global APJC AMER Europa 

30% ou menos 50% 54% 44% 45%
Mais de 30% 45% 41% 54% 48% 
TOTAL 95% 96% 97% 93%

30% e

30% e

Nenhuma das mudanças é permanente

51% ou mais

31% - 50%

11% - 30%

1% - 10%

Falta de visibilidade

Desa�os ao reforçar os protocolos de segurança cibernética

Interfaces inconsistentes

Muitas ferramentas/soluções para gerenciar
e alternar

Falta de conscientização/educação dos
funcionários
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Proporção de alterações permanentes nas políticas de segurança cibernética 

Uma análise mais detalhada nas regiões revela que mais empresas na AMER (54%) e na Europa 
(48%) afirmaram que mais de 30% das alterações nas políticas de segurança cibernética serão 
permanentes, enquanto 41% dos entrevistados da APJC indicaram o mesmo.

Amplitude das alterações permanentes nas políticas de segurança cibernética de acordo com a região

VARIAÇÕES NO PORTE (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE) DA EMPRESA:

• Como esperado, mais empresas de 
grande porte (52%) estão tornando 
permanente mais de 30% das alterações 
na política, em comparação às empresas 
de pequeno e médio porte.

• As empresas de pequeno (55%) e 
médio porte (54%), por outro lado, 
estão tornando permanente 30% 
ou menos das novas políticas de 
segurança cibernética.

Educação e cultura de segurança: essencial

Dito isso, é necessário ter mais educação e melhor segurança que sejam simples, fáceis de 
usar e funcionem em conjunto. Cinquenta e nove por cento das empresas em todo o mundo 
informaram que a falta de conscientização e educação dos funcionários foi o principal desafio 
enfrentado ao reforçar os protocolos de segurança cibernética para o trabalho remoto. Seguido 
por muitas ferramentas/soluções para gerenciar e alternar (50%). Tendências semelhantes 
foram observadas na APJC, AMER e Europa.



Determine se a COVID-19 aumentará o investimento em
segurança cibernética

Não sabemos

Não, não mudará o investimento da minha
empresa em segurança cibernética

Sim, reduzirá o investimento da minha
empresa em segurança cibernética

Sim, aumentará o investimento da minha
empresa em segurança cibernética

Mudança nos investimentos futuros em segurança
cibernética como resultado da pandemia

APJCGlobal AMER Europa

Diminui

Aumenta

Nenhuma alteração

Não sabemos
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Os três principais desafios ao reforçar os protocolos de segurança cibernética em todas as regiões 

Os resultados mostram que existe uma oportunidade para que o setor de segurança mude 
fundamentalmente para atender a esse momento e aumentar a flexibilidade para oferecer 
suporte a uma força de trabalho distribuída, em que a segurança é um facilitador, em vez de um 
obstáculo à colaboração. Vamos saber mais sobre isso abaixo.

Investimentos em segurança cibernética em ascensão

Com essas mudanças e melhorias em andamento, a maioria das empresas em todo o mundo 
(66%) indicou que provavelmente aumentará os investimentos em segurança cibernética devido 
à situação da COVID-19.

Mais entrevistados na APJC (70%) e na AMER (68%) indicaram que aumentarão os futuros 
investimentos em segurança cibernética, em comparação à média global de 66%.

Global APJC AMER Europa

Falta de 
conscientização/
educação dos 
funcionários 

(59%) 

Falta de 
conscientização/
educação dos 
funcionários 

(61%)

Falta de 
conscientização/
educação dos 
funcionários

(58%) 

Falta de 
conscientização/
educação dos 
funcionários

(54%)

Muitas ferramentas/
soluções para 

gerenciar e alternar 
(50%) 

Muitas ferramentas/
soluções para 

gerenciar e alternar 
(53%) 

Muitas ferramentas/
soluções para 

gerenciar e alternar 
(49%) 

Muitas ferramentas/
soluções para 

gerenciar e alternar 
(43%)

Interfaces 
inconsistentes 

(35%)

Interfaces inconsistentes 
(40%)

Interfaces 
inconsistentes 

(33%) 

Interfaces 
inconsistentes 

(22%)



Proporção de aumento nos 
investimentos Global APJC AMER Europa

30% ou menos 59% 58% 56% 65%
Mais de 30% 36 % 39% 39% 23%

Médio

Grande

Pequeno

Nenhuma
 alteração

Não
 sabemos

Diminui

Aumenta

Mudança nos investimentos futuros em segurança
cibernética de acordo com o porte da empresa

30% e

30% e
1% - 10%

Não sabemos

51% ou mais

31% - 50%

11% - 30%

Proporção de aumento nos investimentos em segurança cibernética
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Nos desenvolvimentos mais positivos, empresas de todos os portes estão buscando aumentar 
os investimentos em segurança cibernética após a pandemia. Curiosamente, as empresas de 
médio porte estão à frente das empresas de grande porte, sendo que 70% estão buscando 
aumentar os gastos. As empresas de pequeno porte também não ficam para trás, com 59% 
delas planejando fazer o mesmo.

Embora as empresas de todos os setores, regiões e mercados estejam de acordo quanto à 
necessidade de aumentar os gastos em segurança cibernética, a proporcionalidade desses 
investimentos varia. Na maior parte, 59% das empresas que planejam aumentar os investimentos 
em segurança cibernética indicaram um aumento planejado entre 1% e 30%. Essa tendência é 
refletida na APJC (58%), AMER (56%) e Europa (65%).



Prioridades de investimento em segurança cibernética

Postura geral
de defesa da
segurança
cibernética

Acesso
à rede

Segurança
da nuvem

Veri�cação
de usuário

e dispositivo
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As empresas em todo o mundo estão repensando a estratégia de segurança geral 

Quando solicitados a classificar os investimentos em segurança cibernética em termos de 
importância, enquanto se preparam para um mundo pós-COVID-19, a postura geral de defesa 
da segurança cibernética, incluindo proteção contra ameaças, avaliações de risco, auditoria, 
conformidade e privacidade e muito mais, é a prioridade de investimento com a melhor classificação 
(34% classificaram em primeiro lugar). É também a escolha com a melhor classificação em 16 
dos 21 mercados pesquisados. Isso indica que o ambiente de trabalho remoto criou desafios 
estratégicos que as empresas precisam resolver, à medida que repensam a melhor maneira de 
oferecer suporte ao ambiente de trabalho flexível e híbrido que veio para ficar. 

Outros investimentos prioritários relatados pelas empresas incluem acesso à rede (24% 
classificaram em primeiro lugar), segurança da nuvem (22% classificaram em primeiro lugar) e 
verificação de usuário e dispositivo (20% classificaram em primeiro lugar).

Prioridades de investimento em segurança cibernética 
classificadas em primeiro lugar

VARIAÇÕES REGIONAIS

APJC AMER Europa

Postura geral 
de defesa da 

segurança 
cibernética 

(35%)

Postura geral 
de defesa da 

segurança 
cibernética 

(31%)

Postura geral 
de defesa da 

segurança 
cibernética 

(33%)

Segurança da 
nuvem 
(23%)

Segurança da 
nuvem (25%)

Acesso à 
rede (29%)

Acesso à rede
(23%)

Acesso à 
rede

(22%)

Verificação 
de usuário e 
dispositivo 

(21%)
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Nº 1 O futuro do trabalho é dinâmico: a segurança cibernética deve atender às 
necessidades de uma força de trabalho distribuída.

Agora o mundo sabe que é possível manter os funcionários conectados e produtivos, enquanto 
trabalham fora do escritório por períodos prolongados. É provável que muitas empresas 
migrem para um ambiente de trabalho híbrido, que atenda a funcionários internos e remotos. 
Isso oferecerá aos empregadores e funcionários mais opções e flexibilidade do ponto de vista 
de negócios e de capital humano, além de trazer mais diversidade para a força de trabalho. 
A mudança brusca também criou uma série de desafios de segurança cibernética: manter a 
empresa funcionando em um ambiente muito diferente ou proteger o acesso em uma escala 
maior do que nunca.

Os funcionários estão conectando os dispositivos de escritório ao Wi-Fi residencial ou às 
redes externas ou usando os dispositivos pessoais para se conectar a aplicações corporativas 
na nuvem. 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. As políticas e os controles que 
antes ficavam na sede agora devem seguir o funcionário onde e quando precisar de acesso. 
Além disso, a oportunidade de trabalho remoto vem com uma preocupação terrível: os agentes 
de ameaças modernos lançaram mais ataques de phishing para enganar usuários e roubar 
informações deles, comprometer os sistemas de força de trabalho recentemente remotos com 
malware ou explorar lacunas na postura de segurança cibernética em constante evolução de 
uma empresa.

As empresas precisam criar um ambiente de trabalho híbrido flexível e seguro, com níveis 
semelhantes de proteção para a entrada e saída de funcionários na rede. À medida que os 
líderes empresariais e de TI promovem mudanças significativas nas prioridades tecnológicas 
e comerciais, a segurança cibernética deve ser a ponte que permite às empresas atingir todo 
o potencial.

Nº 2 O sucesso de uma força de trabalho híbrida flexível depende de preparação, 
colaboração e autonomia.

Um dos principais problemas causados pela mudança de um dia para o outro para o trabalho 
remoto nos últimos oito meses é a qualidade da transição das empresas. As empresas que 
fizeram investimentos contínuos e incrementais em tecnologia antes da pandemia, como 
soluções de segurança da nuvem e estruturas zero-trust, foram as mais bem preparadas para 
oferecer suporte ao trabalho remoto. Da mesma forma, o aumento das medidas de segurança 
cibernética que oferecem suporte a essas providências colocou as empresas em uma posição 
melhor para enfrentar o possível aumento no número e na variedade de ataques à segurança 
cibernética.

No entanto, para aproveitar todos os benefícios de um ambiente de trabalho flexível e híbrido, 
esses investimentos não podem ser feitos de qualquer maneira. Com a mudança para uma força 
de trabalho distribuída, as equipes de rede e segurança precisam fornecer acesso contínuo 
e seguro a aplicações e serviços, em qualquer lugar e a qualquer momento. Segurança, rede 
e colaboração não podem mais ser consideradas isoladamente. Elas devem funcionar em 
conjunto. Além dessas funções, os líderes devem estabelecer outros protocolos de aplicação 
e políticas de segurança cibernética avançadas. Isso também deve ser complementado por 
um programa sólido de educação dos funcionários, considerando que o investimento em uma 
cultura de segurança saudável é absolutamente essencial.
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Nº 3 Uma segurança cibernética mais simples e eficaz é essencial para criar a 
resiliência dos negócios.

A experiência do trabalho remoto prolongado aumentou o valor da segurança cibernética nas 
agendas corporativas, com possíveis mudanças de longo prazo nas políticas corporativas de 
segurança cibernética. Além disso, muitos afirmaram que pretendem aumentar os gastos com 
segurança cibernética futuramente.

Com tantas prioridades apresentadas aos líderes de TI, a segurança não pode ser secundária: 
ela deve ser a base do sucesso dos esforços de digitalização. Isso garantirá a segurança, 
escalabilidade e adaptação desses esforços. Para reduzir a probabilidade e o impacto de uma 
violação à segurança cibernética, as empresas também precisam procurar maneiras de reduzir 
a complexidade das medidas de segurança cibernética. Adotar uma abordagem simplificada 
voltada para a segurança mais eficaz garante que ela será um facilitador de negócios, em vez 
de um obstáculo para o que é necessário no presente e no futuro.

Recomendações:

Para que as empresas possam viabilizar o trabalho seguro em qualquer lugar, a qualquer hora e 
em qualquer dispositivo, a segurança cibernética deve ser a base de todos os investimentos em 
TI. Isso exige uma abordagem de plataforma para oferecer segurança altamente eficaz da rede 
para o endpoint e para a nuvem. Os melhores produtos pontuais simplesmente não estão à 
altura. Quando a segurança deve oferecer menos complexidade, as soluções devem trabalhar 
em conjunto e oferecer facilidade de uso.

Para viabilizar com segurança uma força de trabalho distribuída e garantir a flexibilidade de 
adaptação ao que o futuro do trabalho traz, as empresas devem garantir que as seguintes 
condições sejam atendidas:

• Verificar a identidade do usuário para estabelecer confiança: você é quem diz ser?

• Permitir o trabalho seguro em qualquer tipo de dispositivo, qualquer tipo de conexão

• Conceder acesso aos aplicativos e dados da empresa necessários para os funcionários

• Proteger os usuários contra ameaças quando estiverem na rede
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O futuro do trabalho: dez pontos principais

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Adote uma estratégia zero-trust para verificar a identidade de todos os usuários antes 
de conceder acesso às aplicações aprovadas pela empresa: proteja a força de trabalho, 
a carga de trabalho e o local de trabalho.

A autenticação multifatorial (MFA) é a primeira etapa natural para proteger uma força de 
trabalho distribuída, permitindo que você verifique as identidades dos funcionários que 
tentam acessar recursos corporativos.

Implemente uma VPN, fornecendo um túnel seguro entre usuários e aplicações para que os 
funcionários possam permanecer produtivos e conectados quando estiver em deslocamento 
ou trabalhando em casa. Isso ajuda a garantir o acesso somente dos usuários aprovados, 
fornecendo o nível certo de segurança, sem comprometer a experiência do usuário.

Use DNS. A maioria das violações de segurança visa os usuários de endpoints, o que 
exige uma primeira linha de defesa na camada DNS. Essa primeira camada fundamental 
bloqueia domínios associados a comportamentos mal-intencionados, antes que entrem 
na rede, ou contém o malware, se já estiver na rede.

Proteja o e-mail do Office 365 contra ameaças avançadas. Como o e-mail é o principal 
vetor de ataque, a proteção contra ameaças de e-mail, como phishing, ransomware, 
comprometimento de e-mails empresariais e outros, é necessária usando uma solução 
de segurança integrada e nativa da nuvem para Microsoft 365, que impeça ameaças ao 
Office 365 provenientes de remetentes internos e externos.

Mantenha a última linha de defesa com soluções de endpoint seguras. A segurança 
de endpoint não apenas impede ataques cibernéticos, como também detecta, contém e 
corrige rapidamente arquivos mal-intencionados, se não forem impedidos pelas defesas 
e se infiltrarem nos endpoints, antes que danos sejam causados.

Acelere a adoção estratégica de soluções de segurança na nuvem para proteger a força de 
trabalho, oferecendo uma conexão contínua com as aplicações em qualquer ambiente e em 
qualquer lugar. A borda de serviço de acesso seguro (SASE) é uma arquitetura de rede que 
combina recursos de SD-WAN com funções de segurança nativas da nuvem, como gateways 
da Web seguro, agentes de segurança de acesso à nuvem e firewalls, tudo isso na nuvem.

Obtenha maiores benefícios dos produtos atuais por meio de uma abordagem de 
plataforma. Ela proporciona visibilidade sobre várias soluções de segurança em um painel 
unificado e, ao mesmo tempo, é integrada a soluções de segurança de terceiros.

Automatize os fluxos de trabalho do Centro de Operações de Segurança (SOC), como 
investigação de ameaças, busca e correção, para fortalecer a eficiência e a precisão, 
reduzindo os custos operacionais. Isso ajuda as equipes de segurança a atender melhor 
às necessidades dinâmicas de negócios e tecnologia, enquanto se mantém à frente de 
um cenário de ameaças em constante mudança.

Lembre-se: as pessoas podem ser o elo mais forte em qualquer defesa. Incentive maior 
conscientização e autonomia da segurança cibernética dos funcionários. As empresas 
também precisam melhorar a conscientização dos funcionários em relação à importância 
de adotar práticas centradas na segurança, como aprender a identificar ataques de 
phishing, praticar boas políticas de senha e manter o software atualizado. O treinamento 
de segurança cibernética não pode ser um evento anual, baseado em conformidade e 
que a maioria dos funcionários não gosta. Deve fazer parte da cultura.

O Cisco SecureX™ é uma experiência de plataforma nativa da nuvem que conecta o portfólio 
de rede e segurança da Cisco e a infraestrutura atual. É integrado e aberto para oferecer 
simplicidade, unificado em um local para gerar visibilidade e maximiza a eficiência operacional 
com fluxos de trabalho automatizados.
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DESTAQUES DAS 
AMÉRICAS



Global AMER
Antes da COVID-19 19% 24% 
Hoje (durante a COVID-19) 62% 75% 
Após a COVID-19 37% 46% 

Porcentagem de empresas com mais de 50%
de funcionários remotos na AMER

Antes da
COVID-19

Após a
COVID-19

Hoje
(durante a COVID-19)
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DESTAQUES DAS AMÉRICAS

Resumo regional

O estudo entrevistou mais de 600 empresas de quatro países da AMER: Brasil, Canadá, México 
e Estados Unidos. Antes que a pandemia gerasse uma grande experiência global nos custos e 
nas vantagens de uma força de trabalho totalmente remota, muitas pessoas na AMER já estavam 
trabalhando fora dos escritórios tradicionais. Mesmo assim, a mudança de um dia para o outro 
para uma força de trabalho remota ainda criou uma série de desafios de segurança cibernética 
para as empresas. Apenas 39% das empresas da AMER relataram estar muito preparadas para 
a transição repentina para um ambiente de trabalho remoto, um pouco menos do que a média 
global de 40% e a média europeia de 45%. Cinquenta e cinco por cento das empresas na AMER 
relataram que estavam um pouco preparadas e 6% não estavam preparadas. A AMER também 
apresentou mais empresas que tiveram um aumento de 25% ou mais nas ameaças cibernéticas 
ou alertas desde o início da COVID-19 (64%), em comparação à média global de 61%.

Em todas as regiões pesquisadas, a AMER teve a maior porcentagem de empresas (88%) 
que afirmaram que a segurança cibernética agora é extremamente importante ou mais 
importante do que antes da COVID-19, em comparação a 85% na APJC e 81% na Europa. 
Como resultado, quase todas as empresas entrevistadas fizeram alterações nas políticas de 
segurança cibernética para oferecer suporte ao trabalho remoto (97%) e quase 7 entre 10 
(68%) empresas projetaram um aumento nos investimentos futuros em segurança cibernética 
devido à COVID-19.

Principais descobertas

As empresas da AMER estão adotando a mudança para o futuro do trabalho híbrido, mas 
podem melhorar a disponibilidade de segurança cibernética



Nível de preparação na transição para o
trabalho remoto entre as empresas da AMER

Um pouco preparado

Muito preparado

Não preparado

Nível de preparação na 
transição para o trabalho 
remoto

Global APJC AMER Europa

Muito preparado 40% 39% 39% 45%
Um pouco preparado 53% 54% 55% 50% 
Não preparado 6% 7% 6% 6% 
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As Américas estão familiarizadas com o trabalho remoto, com o maior recorde do mundo 
referente à mobilidade cibernética antes da pandemia. Vinte e quatro por cento das empresas 
tinham mais da metade da força de trabalho atuando remotamente antes da pandemia. Esse 
número aumentou três vezes (75%) durante o surto e deve diminuir para 46% após a COVID-19.

• O México registrou a maior proporção de empresas (77%) na AMER com mais da metade da 
força de trabalho atuando remotamente durante a pandemia. Com isso, 40% das empresas 
mexicanas esperam que mais da metade dos funcionários permaneçam no trabalho remoto, 
mesmo em um mundo pós-pandemia. 

• As empresas nos Estados Unidos (50%) e no Brasil (53%) estão contrariando a tendência de 
trabalho remoto pós-pandemia, com uma proporção maior de empresas que esperam que 
mais da metade da força de trabalho atue remotamente, em comparação à média global de 
37%.

A maioria das empresas na região estava um pouco preparada (55%) para fazer a transição 
para o trabalho remoto em grande escala. Semelhante à APJC, apenas 39% das empresas na 
AMER estavam muito preparadas para a mudança repentina, enquanto outras 6% não estavam 
preparadas.

• Os Estados Unidos tiveram a maior proporção de empresas que estavam muito preparadas 
(46%) para a transição repentina para o trabalho remoto na região (6% a 7% acima da média 
global e regional).
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Como lidar com as ameaças e os desafios da segurança cibernética na AMER

Regionalmente, 64% dos entrevistados na AMER tiveram um aumento de 25% ou mais em 
ameaças cibernéticas ou alertas desde o início da COVID-19, um pouco maior do que a média 
global de 61%. 

• Esse número varia na região e a maior proporção de entrevistados no Brasil (82%) teve um 
aumento de 25% ou mais em ameaças cibernéticas ou alertas.

• Cinquenta e quatro por cento dos entrevistados nos Estados Unidos e 53% dos entrevistados 
no Canadá tiveram um aumento de 25% ou mais em ameaças cibernéticas ou alertas, abaixo 
das médias regional e global. 

• Dez por cento dos entrevistados nos Estados Unidos não sabiam se as ameaças cibernéticas 
ou alertas aumentaram ou diminuíram. Esse índice é maior do que a média global de 8% e 
também é o maior da AMER.

Como ocorre nas empresas em todo o mundo, as empresas da AMER constataram que a 
transição para o trabalho com distanciamento social foi prejudicada pelos desafios de segurança 
cibernética. Sessenta e um por cento das empresas da AMER afirmaram que o acesso seguro 
é o principal desafio de segurança cibernética enfrentado pela maioria das empresas ao 
oferecer suporte a funcionários remotos. Outras preocupações levantadas pelas empresas na 
AMER incluem privacidade de dados (56%), que tem implicações na postura de segurança 
geral, manutenção de controle e aplicação de políticas (53%) e proteção contra malware (50%).

Como os funcionários ficaram em casa, muitos começaram a usar dispositivos que não são 
tão seguros quanto os locais. As consequências da proteção inadequada das redes durante 
o trabalho em casa fizeram com que muitas empresas considerassem notebooks/desktops 
(59%) e dispositivos pessoais (52%) difíceis de proteger em um ambiente remoto, seguidos 
por informações do cliente (48%).

Principais desa�os de segurança cibernética
para as empresas da AMER

Acesso
seguro

Privacidade
de dados

Manutenção
de controle
e aplicação
de políticas

Proteção
contra

malware



Importância da segurança 
cibernética EUA Canadá México Brasil

Extremamente importante 43% 42% 57% 58%
Mais importante do que antes 39% 42% 34% 37%
Pouco importante 17% 15% 8% 4%
Não importante 1% 1% 1% 0%
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• A mesma proporção de entrevistados no Brasil indicou que as informações do cliente eram 
difíceis de proteger, como notebooks/desktops da empresa, com 58%, mais do que os 
dispositivos pessoais (53%).

Priorização da segurança cibernética para o presente e para o futuro 

Claramente, as medidas de segurança cibernética foram a prioridade das empresas na AMER, 
sendo que 57% dos adeptos classificaram em primeiro lugar entre todas as soluções de 
tecnologia adotadas para viabilizar o trabalho remoto. Esse índice é maior do que a média global 
de 52% que classificaram em primeiro lugar, onde os Estados Unidos assumiram a liderança 
com 62% (que classificaram em primeiro lugar). 

Os entrevistados no México (57%) e no Brasil (58%) tiveram uma proporção maior de empresas 
que indicaram que a segurança cibernética é extremamente importante, em comparação aos 
Estados Unidos (43%) e ao Canadá (42%), e maior do que a média da AMER de 50%.

Importância da segurança cibernética para a empresa de acordo com os países na AMER 

Itens que são um desa�o para a proteção em um
ambiente remoto no AMER

Aplicações na nuvem

Informações do
 cliente

Dispositivos pessoais

Notebooks de
 escritório



Tipos de alterações nas políticas de segurança cibernética
na AMER

Maior
capacidade

de VPN

Aumento dos
controles da

Web e da política
de uso aceitável

Implementação
de autenticação

multifatorial

Proteção
do endpoint
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Noventa e sete por cento das empresas da AMER fizeram alterações nas políticas de segurança 
cibernética para oferecer suporte à força de trabalho remota, o que está de acordo com as 
tendências globais com uma adoção cada vez maior em determinadas áreas.

Ao reforçar as defesas dos funcionários remotos, a principal alteração relacionada à política 
foi maior capacidade de VPN, que foi implantada por dois terços das empresas da AMER 
(64%), mais do que a média global (59%) e a média da APJC (56%) e semelhante à Europa 
(64%). Seguido pelo aumento dos controles da Web e da política de uso aceitável com 57%, 
também um pouco acima da média global (55%), e pela implementação de autenticação 
multifatorial (51%), 2% menor que a média global.

• O Brasil teve 7 entre 10 empresas com maior capacidade de VPN (71%), o que o tornou o 
país com a maior proporção de empresas que optaram por aumentar a capacidade de VPN 
como uma das principais alterações na política de segurança cibernética na região e no 
mundo.

• Embora a AMER tenha destacado a maior capacidade de VPN como a principal alteração 
na política de segurança cibernética durante a pandemia, 67% das empresas no México 
também fizeram alterações na proteção de endpoint.

Investimentos em segurança cibernética em ascensão

Como resultado dos desafios relacionados à pandemia, os orçamentos de segurança 
cibernética de mais de dois terços (68%) das empresas na AMER devem aumentar. No 
entanto, quase um quarto delas indicou que os investimentos futuros em segurança cibernética 
permanecerão os mesmos (23%), o que está de acordo com a média global (22%).



Alterações nos investimentos em segurança cibernética
na AMER em virtude da COVID-19

Nenhuma
alteração

Não sabemos

Diminui

Aumenta
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• O Brasil teve a maior proporção de entrevistados que indicaram que a situação da COVID-19 
resultará em um aumento nos futuros investimentos em segurança cibernética (78%), em 
comparação à média global de 66% e a média regional de 68%. Na verdade, 48% das 
empresas que relataram um aumento no Brasil observam um aumento nos investimentos de 
mais de 30%, o maior na região da AMER. 

O foco na postura geral de defesa da segurança cibernética recebe a maior parte (31% 
classificam em primeiro lugar) do investimento da região como a prioridade de investimento com 
a melhor classificação na AMER. Outros investimentos prioritários relatados pelas empresas da 
AMER incluem segurança da nuvem (25% classificaram em primeiro lugar) e acesso à rede 
(22% classificaram em primeiro lugar).

Alterações nos investimentos 
em segurança cibernética em 
virtude da COVID-19

Global APJC AMER Europa 

Aumenta 66% 70% 68% 52%
Diminui 9% 11% 7% 6%
Nenhuma alteração 22% 17% 23% 37%
Não sabemos 3% 2% 2% 5% 
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ANÁLISE DETALHADA DO PAÍS: AMER 

Brasil

Parâmetros de 
pesquisa Porcentagem do país Média regional Média global

A importância da segurança cibernética em um futuro de trabalho híbrido

Porcentagem de 
empresas com mais 
da metade da força 
de trabalho atuando 
remotamente

• Antes da COVID-19: 25%

• Durante a COVID-19: 
76%

• Após a COVID-19: 53%

• Antes da COVID-19: 24%

• Durante a COVID-19: 
75%

• Após a COVID-19: 46%

• Antes da COVID-19: 
19%

• Durante a COVID-19: 
62%

• Após a COVID-19: 37%

Importância da 
segurança cibernética 
para as empresas 

• Extremamente 
importante: 58%

•  Mais importante do que 
antes: 37%

• Um pouco importante: 4%

• Extremamente 
importante: 50%

• Mais importante do que 
antes: 38%

• Um pouco importante: 
11%

• Extremamente 
importante: 44%

• Mais importante do que 
antes: 41%

• Um pouco importante: 
15%

Uma recuperação resiliente: como lidar com as ameaças e os desafios da segurança cibernética 

Nível de aumento em 
ameaças cibernéticas 
e alertas 

• Aumento de 25% ou 
mais: 82%

• Não sabemos: 2%

• Aumento de 25% ou 
mais: 64%

• Não sabemos: 5%

• Aumento de 25% ou 
mais: 61%

• Não sabemos: 8%

Os três principais 
desafios de 
segurança cibernética 

• Privacidade de dados: 
68%

• Acesso seguro: 63%

• Proteção contra malware: 
61%

• Acesso seguro: 61%

• Privacidade de dados: 
56%

• Manutenção de controle 
e aplicação de políticas: 
53%

• Acesso seguro: 62%

• Privacidade de dados: 
55%

• Manutenção de controle 
e aplicação de políticas: 
50%

Desafio para a 
proteção em um 
ambiente remoto

• Informações do cliente E 
notebooks/desktops de 
escritório: 58%

• Dispositivos pessoais: 
53%

• Aplicações em nuvem: 
51%

• Notebooks/desktops de 
escritório: 59%

• Dispositivos pessoais: 
52%

• Informações do cliente: 
48%

• Aplicações em nuvem: 
46%

• Notebooks/desktops de 
escritório: 56%

• Dispositivos pessoais: 
54%

• Informações do cliente 
E aplicações em nuvem: 
46%

Preparação na 
transição para um 
ambiente de trabalho 
remoto no início da 
COVID-19

• Muito preparado: 39%

• Um pouco preparado: 
55%

• Não preparado: 6%

• Muito preparado: 39%

• Um pouco preparado: 
55%

• Não preparado: 6%

• Muito preparado: 40%

• Um pouco preparado: 
53%

• Não preparado: 6%
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Parâmetros de 
pesquisa Porcentagem do país Média regional Média global

Priorização da segurança cibernética para o presente e para o futuro

As três principais 
soluções de TI 
adotadas para 
viabilizar o trabalho 
remoto

• Ferramentas de 
colaboração: 77%

• Medidas de segurança 
cibernética: 73%

• Compartilhamento de 
documentos na nuvem: 
71% 

• Ferramentas de 
colaboração: 73%

• Medidas de segurança 
cibernética: 68% 

• Compartilhamento de 
documentos na nuvem: 
64% 

• Ferramentas de 
colaboração: 73%

• Medidas de segurança 
cibernética: 68%

• Compartilhamento de 
documentos na nuvem: 
63%

As soluções de TI 
adotadas foram 
classificadas em 
ordem de importância 
(porcentagem de 
empresas que 
classificaram em 
primeiro lugar)

• Medidas de segurança 
cibernética: 51%

• Ferramentas de 
colaboração: 31%

• Serviços profissionais: 
29%

• Medidas de segurança 
cibernética: 57%

• Ferramentas de 
colaboração: 36%

• Proteção de dados 
distribuídos: 23%

• Medidas de segurança 
cibernética: 52%

• Ferramentas de 
colaboração: 41%

• Serviços profissionais: 
27% 

As três principais 
alterações nas 
políticas de segurança 
cibernética para 
oferecer suporte ao 
trabalho remoto

• Maior capacidade de VPN: 
71%

• Aumento de controles 
da Web e política de uso 
aceitável: 67%

• Implementação de 
autenticação multifatorial: 
63%

• Maior capacidade de VPN: 
64%

• Aumento de controles 
da Web e política de uso 
aceitável: 57%

• Implementação de 
autenticação multifatorial: 
51%

• Maior capacidade de 
VPN: 59%

• Aumento de controles 
da Web e política de uso 
aceitável: 55%

• Implementação de 
autenticação multifatorial: 
53%

Proporção de 
alterações 
permanentes nas 
políticas de segurança 
cibernética

• 30% ou menos: 45%

• Mais de 30%: 55%

• 30% ou menos: 44%

• Mais de 30%: 54%

• 30% ou menos: 50% 

• Mais de 30%: 45% 

Os três principais 
desafios na aplicação 
dos protocolos de 
segurança cibernética

• Muitas ferramentas/
soluções para gerenciar e 
alternar: 64%

• Falta de conscientização/
educação dos 
funcionários: 55%

• Interfaces inconsistentes: 
33%

• Falta de conscientização/
educação dos 
funcionários: 58%

• Muitas ferramentas/
soluções para gerenciar e 
alternar: 49%

• Interfaces inconsistentes: 
33%

• Falta de conscientização/
educação dos 
funcionários: 59%

• Muitas ferramentas/
soluções para gerenciar e 
alternar: 50%

• Interfaces inconsistentes: 
35%
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Canadá

Parâmetros de 
pesquisa Porcentagem do país Média regional Média global

Investimentos em segurança cibernética em ascensão

Alterações nos 
investimentos futuros 
em segurança 
cibernética da 
empresa em virtude 
da COVID-19

• Aumento: 78%

• Redução: 9%

• Sem alteração: 13%

• Aumento: 68%

• Redução: 7%

• Sem alteração: 23%

• Aumento: 66%

• Redução: 9%

• Sem alteração: 22%

Proporção de aumento 
nos investimentos 
futuros em segurança 
cibernética 

• 30% ou menos: 52%

• Mais de 30%: 48%

• 30% ou menos: 56%

• Mais de 30%: 39%

• 30% ou menos: 59%

• Mais de 30%: 36%

Investimentos de 
segurança cibernética 
classificados em 
ordem de importância 
(porcentagem de 
empresas que 
classificaram em 
primeiro lugar) 

• Postura geral de defesa 
da segurança cibernética: 
34%

• Segurança da nuvem: 26%

• Verificação de usuário e 
dispositivo: 23%

• Acesso à rede: 16%

• Postura geral de defesa 
da segurança cibernética: 
31%

• Segurança da nuvem: 
25%

• Acesso à rede E 
verificação de usuário 
e dispositivo: 22% 
(VINCULADO)

• Postura geral de defesa 
da segurança cibernética: 
34%

• Acesso à rede: 24%

• Segurança da nuvem: 
22%

• Verificação de usuário e 
dispositivo: 20%

Parâmetros de 
pesquisa

Porcentagem do país Média regional Média global

A importância da segurança cibernética em um futuro de trabalho híbrido

Porcentagem de 
empresas com mais 
da metade da força 
de trabalho atuando 
remotamente

• Antes da COVID-19: 20%

• Durante a COVID-19: 
75%

• Após a COVID-19: 42%

• Antes da COVID-19: 24%

• Durante a COVID-19: 
75%

• Após a COVID-19: 46% 

• Antes da COVID-19: 
19%

• Durante a COVID-19: 
62%

• Após a COVID-19: 37%

Importância da 
segurança cibernética 
para as empresas 

• Extremamente importante: 
42%

• Mais importante do que 
antes: 42%

• Um pouco importante: 
15% 

• Extremamente 
importante: 50%

• Mais importante do que 
antes: 38% 

• Um pouco importante: 
11%

• Extremamente 
importante: 44%

• Mais importante do que 
antes: 41% 

• Um pouco importante: 
15% 



Parâmetros de 
pesquisa Porcentagem do país Média regional Média global

Uma recuperação resiliente: como lidar com as ameaças e os desafios da segurança cibernética

Nível de aumento em 
ameaças cibernéticas 
e alertas 

• Aumento de 25% ou mais: 
53%

• Não sabemos: 4%

• Aumento de 25% ou mais: 
64%

• Não sabemos: 5%

• Aumento de 25% ou 
mais: 61%

• Não sabemos: 8%

Os três principais 
desafios de segurança 
cibernética 

• Acesso seguro: 61%

• Privacidade de dados: 
54%

• Manutenção de controle 
e aplicação de políticas E 
proteção contra malware: 
52%

• Acesso seguro: 61%

• Privacidade de dados: 
56%

• Manutenção de controle 
e aplicação de políticas: 
53%

• Acesso seguro: 62%

• Privacidade de dados: 
55%

• Manutenção de controle 
e aplicação de políticas: 
50%

Desafio para a 
proteção em um 
ambiente remoto

• Notebooks/desktops de 
escritório: 56%

• Informações do cliente: 
50%

• Dispositivos pessoais: 
47%

• Aplicações em nuvem: 
45%

• Notebooks/desktops de 
escritório: 59%

• Dispositivos pessoais: 
52%

• Informações do cliente: 
48%

• Aplicações em nuvem: 
46%

• Notebooks/desktops de 
escritório: 56%

• Dispositivos pessoais: 
54%

• Informações do cliente 
E aplicações em nuvem: 
46% (VINCULADO)

Preparação na 
transição para um 
ambiente de trabalho 
remoto no início da 
COVID-19

• Muito preparado: 39%

• Um pouco preparado: 
56%

• Não preparado: 6% 

• Muito preparado: 39%

• Um pouco preparado: 
55% 

• Não preparado: 6%

• Muito preparado: 40%

• Um pouco preparado: 
53%

• Não preparado: 6%

Priorização da segurança cibernética para o presente e para o futuro

As três principais 
soluções de TI 
adotadas para 
viabilizar o trabalho 
remoto

• Compartilhamento de 
documentos na nuvem: 
73%

• Medidas de segurança 
cibernética: 71%

• Ferramentas de 
colaboração: 68%

• Ferramentas de 
colaboração: 73%

• Medidas de segurança 
cibernética: 68% 

• Compartilhamento de 
documentos na nuvem: 
64% 

• Ferramentas de 
colaboração: 73%

• Medidas de segurança 
cibernética: 68%

• Compartilhamento de 
documentos na nuvem: 
63%

As soluções de TI 
adotadas foram 
classificadas em 
ordem de importância 
(porcentagem de 
empresas que 
classificaram em 
primeiro lugar)

• Medidas de segurança 
cibernética: 59%

• Compartilhamento de 
documentos na nuvem: 
33%

• Ferramentas de 
colaboração: 27%

• Medidas de segurança 
cibernética: 57%

• Ferramentas de 
colaboração: 36%

• Proteção de dados 
distribuídos: 23%

• Medidas de segurança 
cibernética: 52%

• Ferramentas de 
colaboração: 41%

• Serviços profissionais: 
27%
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Parâmetros de 
pesquisa Porcentagem do país Média regional Média global

As três principais 
alterações nas 
políticas de segurança 
cibernética para 
oferecer suporte ao 
trabalho remoto 

• Maior capacidade de VPN: 
67%

• Aumento de controles 
da Web e política de uso 
aceitável: 58%

• Proteção de endpoint: 
53%

• Maior capacidade de VPN: 
64%

• Aumento de controles 
da Web e política de uso 
aceitável: 57%

• Implementação de 
autenticação multifatorial: 
51%

• Maior capacidade de 
VPN: 59%

• Aumento de controles 
da Web e política de uso 
aceitável: 55%

• Implementação de 
autenticação multifatorial: 
53%

Proporção de 
alterações 
permanentes nas 
políticas de segurança 
cibernética 

• 30% ou menos: 48%

•  Mais de 30%: 50%

• 30% ou menos: 44%

• Mais de 30%: 54%

• 30% ou menos: 50% 

• Mais de 30%: 45% 

Os três principais 
desafios na aplicação 
dos protocolos de 
segurança cibernética

• Falta de conscientização/
educação dos 
funcionários: 58%

•  Muitas ferramentas/
soluções para gerenciar e 
alternar: 49%

•  Falta de visibilidade: 35%

• Falta de conscientização/
educação dos 
funcionários: 58%

• Muitas ferramentas/
soluções para gerenciar e 
alternar: 49%

• Interfaces inconsistentes: 
33%

• Falta de conscientização/
educação dos 
funcionários: 59%

• Muitas ferramentas/
soluções para gerenciar e 
alternar: 50%

• Interfaces inconsistentes: 
35%

Investimentos em segurança cibernética em ascensão

Alterações nos 
investimentos futuros 
em segurança 
cibernética da 
empresa em virtude 
da COVID-19

• Aumento: 74%

• Redução: 5%

• Sem alteração: 19%

• Aumento: 68%

• Redução: 7%

• Sem alteração: 23%

• Aumento: 66%

• Redução: 9%

• Sem alteração: 22%

Proporção de aumento 
nos investimentos 
futuros em segurança 
cibernética 

• 30% ou menos: 62%

• Mais de 30%: 32%

• 30% ou menos: 56%

• Mais de 30%: 39%

• 30% ou menos: 59%

• Mais de 30%: 36%

Investimentos de 
segurança cibernética 
classificados em 
ordem de importância 
(porcentagem de 
empresas que 
classificaram em 
primeiro lugar) 

• Postura geral de defesa 
da segurança cibernética: 
30%

• Segurança da nuvem: 27%

• Acesso à rede: 22%

• Verificação de usuário e 
dispositivo: 20%

• Postura geral de defesa 
da segurança cibernética: 
31%

• Segurança da nuvem: 
25%

• Acesso à rede E 
verificação de usuário e 
dispositivo: 22%

• Postura geral de defesa 
da segurança cibernética: 
34%

• Acesso à rede: 24%

• Segurança da nuvem: 
22%

• Verificação de usuário e 
dispositivo: 20%
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Parâmetros de 
pesquisa Porcentagem do país Média regional Média global

A importância da segurança cibernética em um futuro de trabalho híbrido

Porcentagem de 
empresas com mais 
da metade da força 
de trabalho atuando 
remotamente

• Antes da COVID-19: 19%

• Durante a COVID-19: 77%

• Após a COVID-19: 40%

• Antes da COVID-19: 24%

• Durante a COVID-19: 75%

• Após a COVID-19: 46%

• Antes da COVID-19: 19%

• Durante a COVID-19: 
62%

• Após a COVID-19: 37%

Importância da 
segurança cibernética 
para as empresas

• Extremamente importante: 
57%

• Mais importante do que 
antes: 34%

• Um pouco importante: 8%

• Extremamente importante: 
50%

• Mais importante do que 
antes: 38%

• Um pouco importante: 
11%

• Extremamente 
importante: 44%

• Mais importante do que 
antes: 41%

• Um pouco importante: 
15%

Uma recuperação resiliente: como lidar com as ameaças e os desafios da segurança cibernética

Nível de aumento em 
ameaças cibernéticas 
e alertas 

• Aumento de 25% ou mais: 
65%

• Não sabemos: 6%

• Aumento de 25% ou mais: 
64%

• Não sabemos: 5%

• Aumento de 25% ou 
mais: 61%

• Não sabemos: 8%

Os três principais 
desafios de 
segurança cibernética 

• Acesso seguro: 62%

• Privacidade de dados: 
60%

• Manutenção de controle 
e aplicação de políticas: 
59%

• Acesso seguro: 61%

• Privacidade de dados: 
56%

• Manutenção de controle 
e aplicação de políticas: 
53%

• Acesso seguro: 62%

• Privacidade de dados: 
55%

• Manutenção de controle 
e aplicação de políticas: 
50%

Desafio para a 
proteção em um 
ambiente remoto

• Notebooks/desktops de 
escritório: 69%

• Dispositivos pessoais: 
58%

• Aplicações em nuvem: 
50%

• Informações do cliente: 
48%

• Notebooks/desktops de 
escritório: 59%

• Dispositivos pessoais: 
52%

• Informações do cliente: 
48%

• Aplicações em nuvem: 
46%

• Notebooks/desktops de 
escritório: 56%

• Dispositivos pessoais: 
54%

• Informações do cliente 
E aplicações em nuvem: 
46% (VINCULADO)

Preparação na 
transição para um 
ambiente de trabalho 
remoto no início da 
COVID-19

• Muito preparado: 33%

• Um pouco preparado: 
60%

• Não preparado: 7%

• Muito preparado: 39%

• Um pouco preparado: 
55%

• Não preparado: 6%

• Muito preparado: 40%

• Um pouco preparado: 
53%

• Não preparado: 6%
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Parâmetros de 
pesquisa Porcentagem do país Média regional Média global

Priorização da segurança cibernética para o presente e para o futuro

As três principais 
soluções de TI 
adotadas para 
viabilizar o trabalho 
remoto

• Ferramentas de 
colaboração: 81%

• Medidas de segurança 
cibernética: 65%

• Compartilhamento de 
documentos na nuvem: 
64%

• Ferramentas de 
colaboração: 73%

• Medidas de segurança 
cibernética: 68%

• Compartilhamento de 
documentos na nuvem: 
64%

• Ferramentas de 
colaboração: 73%

• Medidas de segurança 
cibernética: 68%

• Compartilhamento de 
documentos na nuvem: 
63%

As soluções de TI 
adotadas foram 
classificadas em 
ordem de importância 
(porcentagem de 
empresas que 
classificaram em 
primeiro lugar)

• Medidas de segurança 
cibernética: 56%

• Ferramentas de 
colaboração: 42%

• Proteção de dados 
distribuídos: 29%

• Medidas de segurança 
cibernética: 57%

• Ferramentas de 
colaboração: 36%

• Proteção de dados 
distribuídos: 23%

• Medidas de segurança 
cibernética: 52%

• Ferramentas de 
colaboração: 41%

• Serviços profissionais: 
27%

As três principais 
alterações nas 
políticas de 
segurança cibernética 
para oferecer suporte 
ao trabalho remoto

• Proteção de endpoint 
E maior capacidade de 
VPN: 67%

• Aumento de controles 
da Web e política de uso 
aceitável: 61%

• Maior capacidade de 
VPN: 64%

• Aumento de controles 
da Web e política de uso 
aceitável: 57%

• Implementação de 
autenticação multifatorial: 
51%

• Maior capacidade de 
VPN: 59%

• Aumento de controles 
da Web e política de uso 
aceitável: 55%

• Implementação de 
autenticação multifatorial: 
53%

Proporção de 
alterações 
permanentes nas 
políticas de segurança 
cibernética

• 30% ou menos: 46%

• Mais de 30%: 51%

• 30% ou menos: 44%

• Mais de 30%: 54%

• 30% ou menos: 50%

• Mais de 30%: 45%

Os três principais 
desafios na aplicação 
dos protocolos de 
segurança cibernética

• Falta de conscientização/
educação dos 
funcionários: 63%

• Muitas ferramentas/
soluções para gerenciar e 
alternar: 50%

• Interfaces inconsistentes: 
34%

• Falta de conscientização/
educação dos 
funcionários: 58%

• Muitas ferramentas/
soluções para gerenciar 
e alternar: 49%

• Interfaces inconsistentes: 
33%

• Falta de conscientização/
educação dos 
funcionários: 59%

• Muitas ferramentas/
soluções para gerenciar 
e alternar: 50%

• Interfaces inconsistentes: 
35%
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Parâmetros de 
pesquisa Porcentagem do país Média regional Média global

Investimentos em segurança cibernética em ascensão

Alterações nos 
investimentos futuros 
em segurança 
cibernética da 
empresa em virtude 
da COVID-19

• Aumento: 62%

• Redução: 8%

• Sem alteração: 28%

• Aumento: 68%

• Redução: 7%

• Sem alteração: 23%

• Aumento: 66%

• Redução: 9%

• Sem alteração: 22%

Proporção de 
aumento nos 
investimentos futuros 
em segurança 
cibernética

• 30% ou menos: 60%

• Mais de 30%: 36%

• 30% ou menos: 56%

• Mais de 30%: 39%

• 30% ou menos: 59%

• Mais de 30%: 36%

Investimentos de 
segurança cibernética 
classificados em 
ordem de importância 
(porcentagem de 
empresas que 
classificaram em 
primeiro lugar)

• Postura geral de defesa 
da segurança cibernética: 
30%

• Segurança da nuvem: 
28%

• Verificação de usuário e 
dispositivo: 22%

• Acesso à rede: 20%

• Postura geral de 
defesa da segurança 
cibernética: 31%

• Segurança da nuvem: 
25%

• Acesso à rede E 
verificação de usuário e 
dispositivo: 22%

• Postura geral de 
defesa da segurança 
cibernética: 34%

• Acesso à rede: 24%

• Segurança da nuvem: 
22%

• Verificação de usuário e 
dispositivo: 20%

Parâmetros de 
pesquisa Porcentagem do país Média regional Média global

A importância da segurança cibernética em um futuro de trabalho híbrido

Porcentagem de 
empresas com mais 
da metade da força 
de trabalho atuando 
remotamente

• Antes da COVID-19: 32%

• Durante a COVID-19: 
71%

• Após a COVID-19: 50%

• Antes da COVID-19: 24%

• Durante a COVID-19: 
75%

• Após a COVID-19: 46%

• Antes da COVID-19: 19%

• Durante a COVID-19: 
62%

• Após a COVID-19: 37%

Importância da 
segurança cibernética 
para as empresas 

• Extremamente 
importante: 43%

• Mais importante do que 
antes: 39%

• Um pouco importante: 
17%

• Extremamente 
importante: 50%

• Mais importante do que 
antes: 38%

• Um pouco importante: 
11%

• Extremamente 
importante: 44%

• Mais importante do que 
antes: 41%

• Um pouco importante: 
15%
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Estados Unidos



Parâmetros de 
pesquisa Porcentagem do país Média regional Média global

Uma recuperação resiliente: como lidar com as ameaças e os desafios da segurança cibernética

Nível de aumento em 
ameaças cibernéticas 
e alertas

• Aumento de 25% ou 
mais: 54%

• Não sabemos: 10%

• Aumento de 25% ou 
mais: 64%

• Não sabemos: 5%

• Aumento de 25% ou 
mais: 61%

• Não sabemos: 8%

Os três principais 
desafios de 
segurança cibernética

• Acesso seguro: 59%

• Manutenção de controle 
e aplicação de políticas: 
48%

• Privacidade de dados: 
43%

• Acesso seguro: 61%

• Privacidade de dados: 
56%

• Manutenção de controle 
e aplicação de políticas: 
53%

• Acesso seguro: 62%

• Privacidade de dados: 
55%

• Manutenção de controle 
e aplicação de políticas: 
50%

Desafio para a 
proteção em um 
ambiente remoto

• Notebooks/desktops de 
escritório: 53%

• Dispositivos pessoais: 
48%

• Aplicações em nuvem: 
39%

• Informações do cliente: 
35%

• Notebooks/desktops de 
escritório: 59%

• Dispositivos pessoais: 
52%

• Informações do cliente: 
48% 

• Aplicações em nuvem: 
46%

• Notebooks/desktops de 
escritório: 56%

• Dispositivos pessoais: 
54%

• Informações do cliente 
E aplicações em nuvem: 
46%

Preparação na 
transição para um 
ambiente de trabalho 
remoto no início da 
COVID-19

• Muito preparado: 46%

• Um pouco preparado: 
48%

• Não preparado: 6%

• Muito preparado: 39%

• Um pouco preparado: 
55%

• Não preparado: 6%

• Muito preparado: 40%

• Um pouco preparado: 
53%

• Não preparado: 6%

Priorização da segurança cibernética para o presente e para o futuro

As três principais 
soluções de TI 
adotadas para 
viabilizar o trabalho 
remoto

• Ferramentas de 
colaboração E medidas 
de segurança cibernética: 
64%

• Compartilhamento de 
documentos na nuvem: 
49%

• Ferramentas de 
colaboração: 73%

• Medidas de segurança 
cibernética: 68%

• Compartilhamento de 
documentos na nuvem: 
64%

• Ferramentas de 
colaboração: 73%

• Medidas de segurança 
cibernética: 68%

• Compartilhamento de 
documentos na nuvem: 
63%

As soluções de TI 
adotadas foram 
classificadas em 
ordem de importância 
(porcentagem de 
empresas que 
classificaram em 
primeiro lugar)

• Medidas de segurança 
cibernética: 62%

• Ferramentas de 
colaboração: 42%

• Serviços profissionais: 
26%

• Medidas de segurança 
cibernética: 57%

• Ferramentas de 
colaboração: 36%

• Proteção de dados 
distribuídos: 23%

• Medidas de segurança 
cibernética: 52%

• Ferramentas de 
colaboração: 41%

• Serviços profissionais: 
27%
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Parâmetros de 
pesquisa

Porcentagem do país Média regional Média global

As três principais 
alterações nas 
políticas de segurança 
cibernética para 
oferecer suporte ao 
trabalho remoto

• Maior capacidade de 
VPN: 53%

• Implementação de 
autenticação multifatorial: 
44%

• Aumento de controles 
da Web e política de uso 
aceitável: 41%

• Maior capacidade de 
VPN: 64%

• Aumento de controles 
da Web e política de uso 
aceitável: 57%

• Implementação de 
autenticação multifatorial: 
51%

• Maior capacidade de 
VPN: 59%

• Aumento de controles 
da Web e política de uso 
aceitável: 55%

• Implementação de 
autenticação multifatorial: 
53%

Proporção de 
alterações 
permanentes nas 
políticas de segurança 
cibernética

• 30% ou menos: 36%

• Mais de 30%: 59%

• 30% ou menos: 44%

• Mais de 30%: 4%

• 30% ou menos: 50%

• Mais de 30%: 45%

Os três principais 
desafios na aplicação 
dos protocolos de 
segurança cibernética

• Falta de conscientização/
educação dos 
funcionários: 56%

• Muitas ferramentas/
soluções para gerenciar e 
alternar: 35%

• Interfaces inconsistentes: 
32%

• Falta de conscientização/
educação dos 
funcionários: 58%

• Muitas ferramentas/
soluções para gerenciar 
e alternar: 49%

• Interfaces inconsistentes: 
33%

• Falta de conscientização/
educação dos 
funcionários: 59%

• Muitas ferramentas/
soluções para gerenciar e 
alternar: 50%

• Interfaces inconsistentes: 
35%

Investimentos em segurança cibernética em ascensão 

Alterações nos 
investimentos futuros 
em segurança 
cibernética da 
empresa em virtude 
da COVID-19

• Aumento: 57%

• Redução: 8%

• Sem alteração: 31%

• Aumento: 68%

• Redução: 7%

• Sem alteração: 23%

• Aumento: 66%

• Redução: 9%

• Sem alteração: 22%

Proporção de aumento 
nos investimentos 
futuros em segurança 
cibernética

• 30% ou menos: 49%

• Mais de 30%: 40%

• 30% ou menos: 56%

• Mais de 30%: 39%

• 30% ou menos: 59%

• Mais de 30%: 36%

Investimentos de 
segurança cibernética 
classificados em 
ordem de importância 
(porcentagem de 
empresas que 
classificaram em 
primeiro lugar)

• Acesso à rede E postura 
geral de defesa da 
segurança cibernética: 
30%

• Verificação de usuário e 
dispositivo: 21%

• Segurança da nuvem: 
19%

• Postura geral de defesa 
da segurança cibernética: 
31%

• Segurança da nuvem: 
25%

• Acesso à rede E 
verificação de usuário e 
dispositivo: 22%

• Postura geral de defesa 
da segurança cibernética: 
34%

• Acesso à rede: 24%

• Segurança da nuvem: 
22%

• Verificação de usuário e 
dispositivo: 20%
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RELATÓRIO SOBRE O FUTURO DO TRABALHO REMOTO SEGURO

De fevereiro a março de 2020, as empresas buscaram proteger a força de trabalho autorizando os 
funcionários a trabalhar em casa. Embora necessária para proteger as pessoas e comunidades, 
essa experiência separou fisicamente os profissionais de segurança de suas próprias equipes, 
dos funcionários que dependiam deles e dos sistemas essenciais pelos quais eram responsáveis. 
A modalidade de trabalho remoto também colocou mais pressão sobre as políticas cibernéticas 
atuais e o planejamento de continuidade dos negócios durante um período já estressante.

Isso não quer dizer que não conseguimos encontrar maneiras de nos adaptarmos a essa nova 
forma de trabalho. No que diz respeito a essa realidade, mais de 3.000 tomadores de decisões 
de TI de empresas de pequeno a grande porte foram entrevistados, de 16 de junho a 4 de 
setembro de 2020, em um espectro de 30 setores, incluindo serviços financeiros, serviços de 
saúde, arquitetura, transporte etc., para entender como foram afetados pela crise da COVID-19 
sob a perspectiva de segurança cibernética. 

3.196  
entrevistados  
em  

21  
mercados

AMER:
• Brasil 
• Canadá
• México
• Estados Unidos

APJC:
• Austrália
• China
• Hong Kong
• Índia
• Indonésia
• Japão
• Coreia
• Malásia
• Filipinas
• Cingapura
• Taiwan
• Tailândia
• Vietnã

Público-alvo:
Profissionais 
responsáveis pelo 
departamento de TI 
da empresa

Setores: 
• Contabilidade
• Arquitetura
• Consultoria comercial
• Engenharia química ou produção
• Construção
• Educação
• Serviços financeiros
• Governo
• Serviços de saúde

• Manufatura:
• Relacionada à informática
• Varejo
• Desenvolvimento de software
• Telecomunicações
• Transporte
• Atacado e distribuição
• Organizações sem fins lucrativos/
instituições de caridade

Essas empresas incluem:
• pequeno porte (entre 1 e 249 funcionários),
• médio porte (entre 250 e 999 funcionários) e
• grande porte (1.000 funcionários ou mais).

EUROPA: 
• França
• Alemanha
• Itália
• Reino Unido
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Objetivos:
• Conhecer os desafios de migrar parte ou toda a força de trabalho de uma empresa para um 

ambiente remoto quase de um dia para o outro e a disponibilidade das empresas em todo o 
mundo para proteger os negócios em um ambiente de trabalho remoto

• Compreender como as empresas se adaptaram a essa transição repentina, incluindo as 
mudanças nas prioridades, nas políticas e nos investimentos em segurança cibernética

• Permitir que as empresas entendam e se preparem para um ambiente de trabalho híbrido, 
adaptando-se com segurança para proteger o presente e o futuro.

Parâmetros de pesquisa 
Nº 1 O aumento de funcionários remotos durante a COVID-19 e a importância da segurança 
cibernética para oferecer suporte a eles
1) Número de pessoas que trabalham remotamente antes, durante e depois da COVID-19
2) Importância da segurança cibernética no cenário atual da COVID-19 e trabalho remoto 

Nº 2 Como lidar com a preparação, as ameaças e os desafios da segurança cibernética
1) Qual é o nível de preparação das empresas com os recursos/soluções de segurança 

cibernética na transição (repentina) para o trabalho remoto 
2) Tipos de desafios de segurança cibernética encontrados durante o trabalho remoto em massa 

e gravidade deles em ordem de importância
3) Os itens mais difíceis de proteger durante o trabalho remoto

Nº 3 Prioridades tecnológicas e adoção para oferecer suporte ao trabalho remoto
1) Tipo de tecnologias adotadas
2) Classificação e ordem de importância das tecnologias adotadas

Nº 4 Movimentos nas políticas de segurança cibernética e protocolos de aplicação para 
oferecer suporte a funcionários remotos
1) Tipo de alterações feitas
2) Proporção de alterações nas políticas de segurança cibernética
3) Desafios ao aplicar os protocolos de segurança cibernética

Nº 5 Investimentos em segurança cibernética no presente e no futuro
1) Determine se a COVID-19 mudará os investimentos futuros em segurança cibernética da 

empresa
2) Porcentagem de aumento, redução ou sem alterações no investimento
2) Classificação dos investimentos futuros em segurança cibernética em ordem de importância
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