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TI QUE EVOLUI COM O SEU NEGÓCIO



SOBRE ESTE DOCUMENTO:

Estamos vivendo algo nunca visto na Tecnologia da Informação (TI) e na Segurança da Informa-
ção (SI), com o crescimento diário  de ataques organizados por criminosos que buscam retorno 
financeiro sequestrando as informações das empresas e instituições. Basta acompanhar o 
noticiário para ver que sites, aplicativos e sistemas estão cada vez mais suscetíveis a invasões. O 
número de ataques vem aumentando de forma assustadora nos últimos meses. 

Os dados impressionam: de acordo com um levantamento realizado pelo portal Information is 
Beautiful, que reuniu informações sobre ataques de ransomware sofridos por empresas em 
todo o mundo, em 2020, o número de crimes foi quatro vezes maior que 2019. O ano de 2021 
está na metade e tudo aponta para que este número dobre até dezembro. Essas ameaças preci-
sam de monitoramento constante e da adoção de medidas técnicas e organizacionais que 
reduzam o risco a níveis aceitáveis. 

Este documento, que traz informações de uma pesquisa exclusiva conduzida pela Netfive, busca 
extrair dados de relatórios de riscos, além de indicadores de ataques e compará-los com a 
maturidade de segurança da informação de empresas de pequeno, médio e grande porte do Rio 
Grande do Sul.  

O objetivo é contribuir para uma maturidade das empresas relativa à cultura da Segurança da 
Informação - uma preocupação que precisa estar no topo das preocupações dos gestores.

TI QUE EVOLUI COM O SEU NEGÓCIO

SOBRE A NETFIVE:

A Netfive é uma empresa de serviços de infraestrutura da Tecnologia da Informação e Seguran-
ça da Informação. Há 13 anos atua com os olhos voltados para o futuro, buscando, junto com os 
clientes, soluções para que a infraestrutura de TI acompanhe e promova crescimento sustentá-
vel dos negócios. Tem como objetivo nos próximos anos, popularizar a Segurança da Informação 
na Região Sul do Brasil, pois acredita que todas as organizações devem entender a importância 
estratégica da área para os diferentes tipos negócios.
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2.769
empresas de grande, 

médio e pequeno porte

92
países

22 
setores
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01. RELATÓRIOS DE RISCOS

Os relatórios de riscos que serão apresentados a seguir são de grandes organizações e entida-
des que  monitoram riscos em escala e amplitude mundial. As pesquisas foram realizadas com 
empresas de pequeno, médio e grande porte. Foram consultados analistas de riscos, diretores e 
gestores, com apoio político e acadêmico na geração dos dados. 

TI QUE EVOLUI COM O SEU NEGÓCIO

ALLIANZ RISK BAROMETER 2021

A décima edição do relatório de riscos  comerciais global produzido 
pela Allianz, traz o chamado "trio de riscos Covid-19". Ele é composto 
pela interrupção dos negócios (com 41% de chance de atingir um 
negócio), a pandemia em si (40%) e os cyber risks (também 40%). Os 
três, segundo o relatório, estão fortemente interligados. 

Allianz Risk Barometer 2021. 
Íntegra: https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/allianz-risk-barometer.html

No Brasil a situação é ainda pior:  47% dos  que responderam a 
pesquisa afirmam ter as ameaças cibernéticas como principal preo-
cupação atualmente.
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A 16ª edição do Relatório de Riscos Globais do Fórum Econômico Mundial analisa riscos diver-
sos para os países, entre eles, os sociais, ambientais e tecnológicos.  Produzido em parceria com 
Marsh McLennan, SK Group and Zurich Insurance Group, além da National University of Singa-
pore, University of Oxford e University of Pennsylvania, detectou um risco de 39% de chances 
de um negócio ser afetado por um ataque cibernético no cenário de até dois anos. Esse é o 
quarto maior risco global de uma lista de 35 possibilidades e está à frente, inclusive, de um 
ataque terrorista, por exemplo.

WORLD ECONOMIC FORUM 
THE GLOBAL RISKS REPORT 2021

World Economic Forum – The Global Risks Report 2021. Empresas, Universidades, Governos.  
Íntegra: https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021

650 
membros do Fórum 
Econômico Mundial 
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Quando analisamos os relatórios da consultoria PriceWaterhouseCoopers, observamos que de, 
2020 para 2021, houve um aumento na preocupação dos gestores com os ciberataques. Em 
2020, ocupava o quarto lugar (33%) e, em 2021, pulou para segundo lugar, com 47% das 
respostas. 

A pesquisa ouviu CEOs de todo o mundo buscando identificar seus planos para responder a 
novas ameaças, transformar seu modelo operacional e criar um futuro mais sustentável.

PwC 24th Annual Global CEO Survey. 
Íntegra: https://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey/2021.html

PWC 24TH ANNUAL GLOBAL CEO SURVEY

5050 
CEOs de empresas 

de todo o mundo
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02. RELATÓRIOS DE ATAQUES

Os próximos destaques são relativos a relatórios de incidentes e vazamento de dados. Eles foram disponi-
bilizados por grandes players de mercado para obter informações sobre os impactos de um ataque nas 
organizações. O objetivo é entender o que as organizações do mundo todo estão passando e como os 
ataques podem ser evitados. 

IBM: COST OF A DATA BREACH REPORT 2021

Quanto custa uma violação de dados? O relatório anual da IBM analisou 537 empresas de 
pequeno, médio e grande porte, de 17 países, para responder esta questão. No ano de 2021, foi 
registrado o maior custo médio no histórico de 17 anos do documento: US$ 4,24 milhões. Um 
aumento de 10% em relação ao registrado em 2020. 

O estudo também mostra que o custo médio foi de USD 1,07 milhão mais alto em violações nas 
quais o trabalho remoto foi uma das causas.

O vetor de ataque inicial mais comum, as credenciais comprometidas, foi responsável por 20% 
das violações a um custo médio de violação de USD 4,37 milhões - o que evidencia ainda mais a 
importância do treinamento e conscientização das equipes em relação à Segurança da Informa-
ção. 

Outro número trazido pela pesquisa é que o tempo médio para identificar e recuperar um 
ambiente de um vazamento de dados, em 2021, subiu de 280 para 287 dias, em relação ao ano 
anterior. Em 2020, o Brasil foi listado como o pior país, com uma média de 380 dias.
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IBM: Cost of a Data Breach Report 2021. 
Íntegra: https://www.ibm.com/br-pt/security/data-breach

537 
empresas de 

vários tamanhos 

17 
países

17 
setores

,

Em 2020, o Brasil foi listado com o pior país em relação ao tempo 
entre identificação e recuperação de ambiente em caso de 

vazamento de dados, totalizando  380 dias.
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DBIR 2021: DATA BREACH INVESTIGATIONS REPORT 

O relatório de investigações de violação de dados da Verizon Threat Research Advisory Center 
(VTRAC) analisa casos trazidos pelos pesquisadores da empresa, relatórios dos colaboradores 
externos, além de incidentes divulgados publicamente. Na edição de 2021 foram 29.207 
incidentes analisados, com 5.258 confirmações de vazamento de dados - números de 88 países. 

De acordo com o estudo, mais de 90% dos ataques cibernéticos são motivados pelo retorno 
financeiro e 80% deles têm origem em grupos criminosos e organizados. Em uma empresa com 
mais de cem colaboradores, segundo o relatório, é possível garantir que alguém tenha recebido 
uma URL suspeita e altamente provável que tenha um aplicativo malicioso no celular. 

Mais da metade (61%) dos ataques utilizam credenciais - ou seja, acessos legítimos. 

 DBIR 2021: Data Breach Investigations Report. 
 Íntegra: https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/

29.207 
incidentes analisados

5.258 
com confirmação de 
vazamento de dados

88
países 

83
parceiros
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61%    
dos ataques envolvem 
vazamento de credenciais 
(acessos legítimos).

80%    dos ataques de 
engenharia social 
utiliza phishing.

85%         dos vazamentos 
     incluem fator 
     humano.

90%    dos ataques são 
motivados pelo 
retorno financeiro. 

80%    dos ataques são de 
grupos organizados.

Tendo mais de

Mais de

Mais de

100
colaboradores, é possível 
garantir  que alguém tenha 
recebido uma URL maliciosa 
e altamente provável que  
tenha um app malicioso no
celular.
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03. INDICADORES DE ATAQUES

Para finalizar a amostragem com dados mundiais, um relatório de indicadores de ataques, que indica 
quais são os números de ataques de ransomware nos últimos anos. Os dados mostram um crescimento 
significativo e a tendência é que eles aumentem ainda mais. 

RANSOMWARE ATTACKS - INFORMATION IS BEAUTIFUL

O portal de infográficos Information is Beautiful realizou um levantamento sobre ataques de 
ransomware sofridos por empresas do mundo todo nos últimos cinco anos. Os dados são atuali-
zados mensalmente e mostram um aumento significativo nesse tipo de crime, em que um 
software malicioso é instalado no computador ou dispositivo. Na maioria dos casos há bloqueio 
no sistema e é pedido um "resgate" para a sua liberação - ou seja, acontece um sequestro de 
dados.

Em 2019, foram registrados publicamente 30 ataques desse tipo. Este número quadruplicou em 
2020, passando para 121. Até julho de 2021, última atualização do infográfico, foram identifica-
dos 135 crimes. E a tendência é que, até dezembro deste ano, este número dobre em relação ao 
período anterior. 

15 30 121 135

Ransomware Attacks - Information is Beautiful. 
Íntegra: https://informationisbeautiful.net/visualizations/ransomware-attacks/

41
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A evolução das ameaças cibernéticas ilustra que a segurança da informação precisa ganhar cada 
vez mais importância nas decisões estratégicas das empresas. Dessa forma, a chamada cultura 
da segurança da informação deixou de ser um assunto a ser tratado somente na iminência de um 
ataque - é preciso um trabalho contínuo para reduzir os riscos de um incidente desse tipo 
impactar nos resultados dos negócios. É necessário que a cultura da segurança faça parte das 
organizações, pois para ser efetiva, ela deve envolver todos os setores.

Após uma análise do cenário mundial, fica o questionamento: como está a realidade das empre-
sas gaúchas? O Relatório de Segurança da Informação da Netfive tem como objetivo responder 
esta pergunta e, além disso, mapear a maturidade de SI das organizações do Rio Grande do Sul.

04. RELATÓRIO DE SI NETFIVE (RSIN-RS)
Cenário do Rio Grande do Sul

Para isso, foi aplicado um questionário anônimo com uma amostra de 115 empresas gaúchas, de 
médio e grande porte. Um SCAN de vulnerabilidades também foi rodado com outra amostra de 

100 organizações, de médio e grande porte.

A partir destes resultados, foi possível ter uma visão do cenário do nosso Estado. A seguir estão os 
números de forma detalhada e as respectivas análises.
É preciso trazer os exemplos globais para a nossa realidade, investir em treinamento e conscientização 
dos colaboradores e tornar a Segurança da Informação uma das prioridades dos negócios. É isso que os 
indicadores globais e locais apontam. 

O trabalho foi realizado com o apoio da Fritsch Consulting e agradecemos ao parceiro Inácio Fritsch pelo 
apoio na elaboração do relatório.
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05. RESULTADOS 

A primeira parte do questionário aplicado buscou identificar o grau de sensibilização das 
empresas em relação à gestão de risco e vulnerabilidades. Quando perguntadas sobre a condu-

ção de rotinas de avaliação de risco e identificação das ameaças à segurança, 66% das empre-
sas afirmaram que já o fazem. Número quase igual à gestão contínua de vulnerabilidades (identi-

ficação, priorização e correção), que ficou com 70%.

Avançando nos questionamentos, buscamos saber se as empresas contam com programas de 
treinamento e conscientização dos colaboradores a respeito dos ataques cibernéticos. A 
metade delas disse que sim, mas vale salientar que o fator humano é considerado um dos princi-
pais riscos para a cibersegurança das empresas. 

Em caso de ataques, 53% afirmou ter algum tipo de plano de resposta minimamente estrutura-

do, mas apenas 39% contam com algum tipo de framework de segurança (como NIST, ISO, CIS, 

entre outros). Do total, 30% pensa em contratar um seguro para riscos digitais e a grande 

maioria, 65%, tem dificuldades na contratação de profissionais de TI e SI.

Quando falamos de ataques já sofridos, 30% dos respondentes afirmam que já foram vítimas 
desse tipo de investida - mas considerando o elevado tempo que as empresas brasileiras levam 
para perceber esse tipo de situação, podemos considerar que esse número é maior.
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05. RESULTADOS Sim
Não

66%

34%

 Faz gestão de risco?

70%

30%

Faz gestão de vulnerabilidades?

50%50%

Faz treinamentos e conscientização 
para colaboradores?

30%

70%

Vai contratar seguro?

53%
47%

Tem plano de respostas?

39%

61%

Utiliza  framework?

Foi vítima de ataque?

65%

35%

Falta de profissionais de TI e SI?

30%

70%
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06. SCAN MOSTRA FRAGILIDADES

Para embasar nossas avaliações, um Scan de vulnerabilidades foi aplicado em 100 empresas 
gaúchas de pequeno, médio e grande porte. O objetivo foi mapear quais delas apresentavam 

algum tipo de fragilidade em relação a segurança dos dados. O resultado mostra que, a cada 10 

empresas do Rio Grande do Sul, 7 tem ao menos 3 vulnerabilidades. E mais, a cada 20 empresas 
do Estado, uma tem pelo menos uma vulnerabilidade com alto poder de dano e fácil exploração - 
ou seja, o pior dos cenários para Segurança da Informação.

A cada 10 empresas do Estado, 7 tem pelo menos 

3 vulnerabilidades que apresentam riscos.

A cada 20 empresas do Estado, 1 tem uma vulnerabilidade com 

alto poder de dano e de fácil exploração.
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07. CONCLUSÕES

Os dados coletados mostram que as empresas gaúchas já têm maturidade sobre a importância 
de ter uma gestão de riscos de informação, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido 
quanto a efetiva proteção e prevenção desses ataques.

Isso fica evidente no indicador de que 70% das empresas realizam a gestão de vulnerabilidade. 
Porém, nossa análise mostra que o trabalho está incompleto - ou seja, elas ainda assim podem 
estar expostas a possíveis ataques. Um dos motivos está na falta de profissionais de Segurança 
da Informação no mercado como um todo, o que dificulta a criação de estruturas internas mais 
robustas de prevenção.

Diversos levantamentos ilustram essa dificuldade de contratação das empresas - situação que 
deve piorar ainda mais. O estudo Profissões Emergentes na Era Digital: Oportunidades e desa-
fios na qualificação profissional para uma recuperação verde, realizado pela Agência Alemã de 
Cooperação Internacional (GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GmbH) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Núcleo de 
Engenharia Organizacional (NEO) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
mostrou o tamanho do problema do País.

Estima-se que, em dois anos, o Brasil tenha uma demanda de 140,3 mil profissionais na área de 
TI e apenas 109,3 mil egressos - um gap de 22%, que pode chegar a até 35%. Em áreas específi-
cas, como a da cibersegurança, projeta-se que o Brasil terá, nos próximos 10 anos, 15,2 mil 
profissionais de segurança cibernética, enquanto a demanda será de 83 mil, uma lacuna de 
81,7%. Ou seja, será cada vez mais difícil para as empresas criar, manter e ampliar suas estrutu-
ras internas.

A falta de processos integrados entre as áreas de Tecnologia da Informação e Segurança da 
Informação também podem ser fator causador do alto número de vulnerabilidades e ataques 
sofridos. Ou seja, a atenção à segurança dos dados precisa estar presente nas rotinas do setor 
de Tecnologia da Informação, para que os profissionais especializados possam trabalhar em 
conjunto na prevenção de possíveis ataques. Este ponto também requer um olhar mais atento 
dos gestores.  

Quando se trata de prevenção, percebemos que as empresas priorizam o investimento em 
ferramentas, deixando em segundo plano o treinamento e conscientização dos colaboradores, 
além da contratação de seguros. Os relatórios internacionais, porém, indicam que justamente é 
o fator humano uma das principais portas de entrada das ameaças. Quando acrescentamos a 
esse quadro o fato de que ainda é baixo o uso de framework de proteção (39%) e que, por isso, 
muitos sistemas de proteção podem estar desalinhados com as melhores práticas, entendemos 
os resultados obtidos no Scan, que colocam boa parte das empresas do Rio Grande do Sul em 
perigo iminente de ataques.
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Nos causa preocupação a grande quantidade de vulnerabilidades verificados no Scan. O levan-
tamento mostrou que 70% das empresas gaúchas têm pelo menos 3 vulnerabilidades que 
indicam risco para seu gerenciamento de informações. 

Entendemos que a prevenção é sempre o melhor caminho e que lidar com sequestros de infor-
mações e vazamento de dados pode colocar as empresas em situação extremamente vulnerável 
e, nos piores casos, colocar sob risco a sobrevivência dos negócios. O melhor resultado virá, no 
nosso entendimento, do binômio treinamento  e conscientização dos colaboradores. Vale 
lembrar que, enquanto o treinamento tem por foco questões práticas, a conscientização busca 
promover uma mudança cultural profunda. Os dois são complementares e precisam estar nas 
estratégias de prevenção.

30%    sabem que foi vítima de ataque.

39%    utilizam algum framework.

50%    investem em treinamento.

53%    têm um plano de resposta à incidentes.

70%    realizam gestão de vulnerabilidades, 

mas o trabalho está “incompleto”.

Profissionais de SI 
estão em falta

(www.maisprati.com.br).

Empresas 
acreditam mais 
em soluções do 

que seguros.



Allianz Risk Barometer 2021. 
Íntegra: https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/allianz-risk-barometer.html
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Mesmo com 70% das empresas afirmando que 
realizam gestão de vulnerabilidades, os indicado-
res mostram que o trabalho está “incompleto”. 
Acreditamos  que a falta de profissionais e processos 
entre TI e SI podem ser os fatores causadores do 
alto número de vulnerabilidades detectadas. 

O SCAN de vulnerabilidades foi executado em uma amostra de 100 empresas gaúchas de médio e 
grande porte. Os resultados apontam que menos da metade delas sabe que foi vítima de ataque. E ainda 
que seja feita a gestão de vulnerabilidades, o trabalho não é suficiente para que as companhias estejam 
totalmente protegidas de possíveis ataques. O levantamento mostra os resultados dessa amostragem, 
mas projetamos que caso o SCAN fosse aplicado em um número maior de empresas, os dados seriam 
mais preocupantes. 

70%

50%

Empresas investem mais em ferramentas do 
que em treinamento e conscientização dos 
colaboradores. Somente 50% investem em 
treinamento, indo contra o que os indicadores 
de ataques constatam.

Pouco mais de 30% sabe que foi vítima de ataque. 
É possível que a organização ainda não tenha detec-
tado ou que o ataque não tenha causado interrupção 
nos serviços como num vazamento de dados. Este 
número, infelizmente, vai aumentar muito (vide 
indicadores da IBM na página 6 que estão com as 
previsões dos relatórios da Allianz e do World 
Economic Forum).

A falta de profissionais de SI 
também é constatada na pesquisa; 
(https://www.maisprati.com.br)

Empresas acreditam 
mais em soluções do 

que seguros

fazem gestão de risco 66%

utiliza algum framework, o 
que pode gerar entregas que 
não estão de acordo com as 
melhores práticas

39%

tem um plano de resposta 
à incidentes53% 
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treinamento e 
conscientização 
de colaboradores e de uma 

gestão de 
vulnerabilidade 

bem estruturada.

O melhor resultado virá 
de investimentos em



1
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08. QUESTIONÁRIO APLICADO

A sua empresa conduz uma avaliação de risco 
periódica e identifica os riscos de segurança 
cibernética?

A sua empresa possui um gerenciamento 
contínuo de vulnerabilidade (identificação, 
priorização e correção)?

A sua empresa conduz programas de treinamen-
to e conscientização sobre as ameaças cibernéti-
cas aos seus colaboradores?

A sua empresa possui um plano de respostas a 
incidentes de segurança cibernética?

Para o Scan de vulnerabilidades foram utilizadas as mesmas técnicas que um atacante usaria. Iniciamos 
somente com o domínio da organização e a partir dele foram enumerados subdomínios e tecnologias utilizadas 
nos sistemas. Após a enumeração, foram executados programas opensource que identificam vulnerabilidades 
conhecidas (CVEs) e classificam o risco como baixo, médio ou alto baseado no impacto que a vulnerabilidade 
explorada pode causar na organização.

A sua empresa adota alguma norma ou 
framework de segurança? (Ex. Instituto Norte-a-
mericano de Normas e Tecnologia (NIST), Organi-
zação Internacional de Normalização (ISO),Cen-
ter for Internet Security (CIS), outros)

A sua empresa já foi vítima de um ataque ciberné-
tico nos últimos 3 anos?

A sua empresa possui ou pretende contratar 
seguro para riscos digitais nos próximos 3 anos?

A sua empresa enfrenta dificuldades na contrata-
ção e retenção de profissionais de segurança 
cibernética?

09. SOBRE O SCAN

FALE COM UM ESPECIALISTA

contato@netfive.com.br
Henrique Schneider 

CEO

Entre em contato 
diretamente conosco

51. 3061-4446 Vagner Christ
Security Specialist


