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Este levantamento foi realizado com 328 empresas industriais paulistas entre os dias 03 e 23 de 

novembro de 2016. O porte das empresas é composto por: 68,0% de pequeno porte (até 99 empregados); 

29,9% de médio porte (de 100 a 499 empregados) e 2,1% de grande porte (500 ou mais empregados). 

Entre as empresas de pequeno e médio porte, ainda há empresas (cerca de 15%) que afirmaram 

não terem conhecimento de que qualquer dispositivo que seja acessível pela Internet torna-se alvo, 

automaticamente, de um ataque cibernético. Além disso, 41,3% das pequenas e 33,7% das médias não 

sabem quantos ataques cibernéticos sofreram no último ano. 

Dentre as empresas que souberam informar quantos ataques cibernéticos sofreram no último 

ano, 41,9% afirmaram que pelo menos um dos ataques foi bem-sucedido no último ano. Além disso, 51,5% 

das empresas que souberam informar quantos ataques cibernéticos sofreram perceberam um aumento 

dos ataques no último ano. 

Dentre as medidas para se protegerem contra os ataques cibernéticos, 92,1% das empresas 

utilizam antivírus e/ou IDS e/ou Firewall, entre outras tecnologias, 43,3% possuem política interna sobre 

uso de senhas, privacidade, confidencialidade, etc., 38,4% realizam treinamentos para conscientização dos 

usuários sobre os riscos cibernéticos. 

Especificamente sobre a obrigatoriedade de mudança periódica de senha, é adotada por todas as 

empresas de grande porte, por 60,2% das de médio porte, mas por apenas 28,2% das de pequeno porte. 

Sobre a adoção de padrões de segurança para guarda e tratamento de dados, todas as empresas de grande 

porte adotam, por 80,6% das de médio porte, mas apenas 56,0% das de pequeno porte adotam. E quanto 

à utilização da computação em nuvem para armazenamento de dados e informações maioria das 

empresas (64,3%) não utiliza. 

Das empresas que perceberam um aumento dos ataques cibernéticos no último ano, 64,8% 

tomaram alguma medida para aumentar a sua proteção. A principal medida adotada foi a mudança ou 

introdução de antivírus e/ou IDS e/ou Firewall, entre outras tecnologias. 



 

 

2

 

SEGURANÇA CIBERNÉTICA 

 

Das empresas que responderam a pesquisa, 84,8% afirmaram terem conhecimento de que 

qualquer dispositivo que seja acessível pela Internet torna-se alvo, automaticamente, de um ataque 

cibernético.  

 

Tabela 1: Você tem conhecimento de que qualquer dispositivo que seja acessível pela Internet torna-
se alvo, automaticamente, de um ataque cibernético? 

 

Total das 
empresas 

Pequena 
empresa 

Média 
empresa 

Grande 
empresa 

Sim 84,8% 84,3% 84,7% 100,0% 

Não 13,4% 13,9% 13,3% 0,0% 

Não respondeu 1,8% 1,8% 2,0% 0,0% 

 

Quanto a mecanismos que possibilitam contabilizar a quantidade e o tipo de ataques cibernéticos 

sofridos, todas as empresas de grande porte que participaram da pesquisa afirmaram terem mecanismo 

para contabilizar a quantidade e o tipo de ataque. Já entre as de médio porte, 57,2% possuem algum 

mecanismo e, entre as de pequeno porte, apenas 29,6%. 

 

Tabela 2: Sua empresa tem qualquer mecanismo que possibilite contabilizar a quantidade e o tipo de 
ataques cibernéticos sofridos? 

 

Total das 
empresas 

Pequena 
empresa 

Média 
empresa 

Grande 
empresa 

Não 57,9% 67,3% 40,8% 0,0% 

Sim, somente a quantidade de ataques 18,9% 16,6% 24,5% 14,3% 

Sim, a quantidade e o tipo de ataque 20,4% 13,0% 32,7% 85,7% 

Não respondeu 2,8% 3,1% 2,0% 0,0% 

 

Das empresas que participaram da pesquisa, 24,7% afirmaram que não sofreram nenhum ataque 

cibernético, 38,1% afirmaram não saberem quanto ataques receberam, 25,9% sofreram de 1 a 100 

ataques, 6,1% sofreram mais de 100 ataques e 5,2% das empresas não responderam esta questão. 
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Tabela 3: Quantos ataques cibernéticos sua empresa sofreu no último ano? 

 

Total das 
empresas 

Pequena 
empresa 

Média 
empresa 

Grande 
empresa 

Nenhum 24,7% 23,8% 26,5% 28,6% 

Não sei 38,1% 41,3% 33,7% 0,0% 

De 1 a 100 25,9% 24,7% 25,5% 71,4% 

De 101 a 1000 3,4% 2,7% 5,1% 0,0% 

Mais de 1000 2,7% 2,2% 4,1% 0,0% 

Não respondeu 5,2% 5,3% 5,1% 0,0% 

 

Dentre as empresas que souberam informar quantos ataques cibernéticos sofreram no último 

ano, 60,0% sofreram ataques com objetivo de dano aos dados ou sistemas (ex.: indisponibilização do 

serviço, desconfiguração da página, criptografia dos dados, etc.), 44,8% sofreram ataques com objetivo 

financeiro (ex.: transações financeiras indevidas com utilização de dados, páginas falsas, etc.) e 6,7% 

sofreram ataques com objetivo concorrencial e/ou propriedade intelectual (ex.: acesso indevido, 

divulgação ou utilização de informações sigilosas e protegidas, etc.). As empresas podiam selecionar mais 

de uma alternativa, por isso, os resultados somam mais de 100%. 

 

Tabela 4: Quais foram os objetivos dos ataques cibernéticos que sua empresa sofreu no último ano?  

(Resposta múltipla) (Apenas empresas que souberam informar quantos ataques cibernéticos sofreram 
no último ano) 

 

Total das 
empresas 

Pequena 
empresa 

Média 
empresa 

Grande 
empresa 

Financeiro 44,8% 47,0% 38,2% 60,0% 

Concorrencial e/ou propriedade intelectual 6,7% 4,5% 8,8% 20,0% 

Dano aos dados ou sistemas 60,0% 60,6% 61,8% 40,0% 

Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Não respondeu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Dentre as empresas que souberam informar quantos ataques cibernéticos sofreram no último 

ano, 53,3% afirmaram que nenhum dos ataques sofridos foi bem-sucedido, 34,3% afirmaram que de 1% a 

25% dos ataques foram bem-sucedidos, 1,9% afirmaram que de 26 a 50% foram bem-sucedidos, 5,7% 
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afirmaram que mais de 50% dos ataques foram bem-sucedidos e 4,8% afirmaram não saberem qual 

porcentagem dos ataques sofridos foi bem-sucedida. 

 

Tabela 5: Destes ataques sofridos, qual porcentagem foi bem-sucedida? 

(Apenas empresas que souberam informar quantos ataques cibernéticos sofreram no último ano) 

 

Total das 
empresas 

Pequena 
empresa 

Média 
empresa 

Grande 
empresa 

Nenhum 53,3% 51,5% 52,9% 80,0% 

De 1% a 25% 34,3% 31,8% 41,2% 20,0% 

De 26% a 50% 1,9% 3,0% 0,0% 0,0% 

Mais de 50% 5,7% 9,1% 0,0% 0,0% 

Não sei 4,8% 4,6% 5,9% 0,0% 

Não respondeu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Dentre as empresas que souberam informar quantos ataques cibernéticos sofreram no último 

ano, 22,9% afirmaram que o número de ataques aumentou muito em relação ao ano anterior, 28,6% 

afirmaram que aumentou pouco, 24,8% afirmaram que permaneceu no mesmo nível, 8,6% apontaram 

que diminuiu pouco, 5,7% disseram que diminuiu muito e 9,4% das empresas não responderam esta 

questão. 

 

Tabela 6: Os ataques cibernéticos contra sua empresa neste ano em relação ao ano anterior: 

(Apenas empresas que souberam informar quantos ataques cibernéticos sofreram no último ano) 

 
Total das 
empresas 

Pequena 
empresa 

Média 
empresa 

Grande 
empresa 

Aumentaram muito 22,9% 24,2% 23,5% 0,0% 

Aumentaram pouco 28,6% 27,3% 26,5% 60,0% 

Permaneceram no mesmo nível 24,8% 22,7% 26,5% 40,0% 

Diminuíram pouco 8,6% 6,1% 14,7% 0,0% 

Diminuíram muito 5,7% 6,1% 5,9% 0,0% 

Não respondeu 9,4% 13,6% 2,9% 0,0% 
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Para se defenderem contra os ataques cibernéticos, das empresas que participaram da pesquisa, 

92,1% afirmaram utilizarem tecnologia (antivírus e/ou IDS e/ou Firewall, entre outras), 43,3% política 

interna (sobre uso de senhas, privacidade, confidencialidade, etc.), 38,4% treinamento (conscientização 

dos usuários sobre os riscos cibernéticos), 2,4% afirmaram não utilizarem nenhum destes mecanismos e 

2,1% das empresas não responderam esta questão. As empresas podiam selecionar mais de uma 

alternativa, por isso, os resultados somam mais de 100%. 

Apesar da tecnologia ser bastante utilizada também nas empresas de pequeno e médio porte, os 

treinamentos e políticas internas são usados mais nas empresas de maior porte. 

 

Tabela 7: Quais das opções abaixo sua empresa utiliza contra os ataques cibernéticos? 

(Resposta múltipla) 

 

Total das 
empresas 

Pequena 
empresa 

Média 
empresa 

Grande 
empresa 

Tecnologia 92,1% 91,5% 92,9% 100,0% 

Treinamento  38,4% 35,0% 43,9% 71,4% 

Política interna 43,3% 36,8% 56,1% 71,4% 

Nenhuma das anteriores 2,4% 2,7% 2,0% 0,0% 

Não respondeu 2,1% 2,7% 1,0% 0,0% 

 

Das empresas que participaram da pesquisa, 39,3% afirmaram que obrigam os funcionários a 

alterarem as senhas periodicamente. Entre as empresas de pequeno porte, apenas 28,2% obrigam a troca 

periódica de senhas, no entanto, este percentual sobre para 60,2% entre as empresas de médio porte e 

para a totalidade das empresas de grande porte.  

 

Tabela 8: Sua empresa obriga os funcionários a alterarem as senhas periodicamente? 

 

Total das 
empresas 

Pequena 
empresa 

Média 
empresa 

Grande 
empresa 

Sim 39,3% 28,2% 60,2% 100,0% 

Não 58,2% 68,2% 39,8% 0,0% 

Não respondeu 2,5% 3,6% 0,0% 0,0% 
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Quanto à utilização de padrões de segurança para a guarda e tratamento de dados, mediante o 

controle de acesso autenticado e a definição de responsabilidades dos usuários, 64,3% das empresas 

afirmaram que utilizam. Entre as empresas de pequeno porte, 56,0% utilizam estes padrões de segurança, 

e este percentual sobre para 80,6% entre as empresas de médio porte e para a totalidade das empresas 

de grande porte que participaram da pesquisa. 

 

Tabela 9: Sua empresa tem padrões de segurança para a guarda e tratamento de dados, mediante o 
controle de acesso autenticado e a definição de responsabilidades dos usuários? 

 

Total das 
empresas 

Pequena 
empresa 

Média 
empresa 

Grande 
empresa 

Sim 64,3% 56,0% 80,6% 100,0% 

Não 32,3% 40,4% 16,3% 0,0% 

Não respondeu 3,4% 3,6% 3,1% 0,0% 

 

Das empresas que participaram da pesquisa, 97,3% afirmaram que mantêm cópias de segurança 

(backups) para evitar perda de dados ou informações. A quase totalidade das empresas mantém cópias de 

segurança independente de seu porte. 

 

Tabela 10: Sua empresa mantém cópias de segurança (backups) para evitar perda de dados ou 
informações? 

 

Total das 
empresas 

Pequena 
empresa 

Média 
empresa 

Grande 
empresa 

Sim 97,3% 97,3% 96,9% 100,0% 

Não 0,9% 1,3% 0,0% 0,0% 

Não respondeu 1,8% 1,4% 3,1% 0,0% 

 

Das empresas que participaram da pesquisa, 51,5% afirmaram que não monitoram os e-mails dos 

seus funcionários, 45,1% afirmaram que monitoram somente as contas de e-mails corporativas, 0,6% 

afirmaram que monitoram as contas de e-mails corporativas e pessoais e 2,8% das empresas não 

responderam esta questão. O monitoramento das contas de e-mails corporativas é realizado por um 

percentual maior de empresas conforme aumenta seu porte: 39,9% das empresas de pequeno porte; 

57,1% das empresas de médio porte e 71,4% das empresas de grande porte. 



 

 

7

 

Tabela 11: Sua empresa monitora os e-mails dos seus funcionários? 

 

Total das 
empresas 

Pequena 
empresa 

Média 
empresa 

Grande 
empresa 

Não 51,5% 57,8% 38,8% 28,6% 

Sim, somente as contas de e-mails corporativas 45,1% 39,5% 56,1% 71,4% 

Sim, as contas de e-mails corporativas e pessoais 0,6% 0,4% 1,0% 0,0% 

Não respondeu 2,8% 2,3% 4,1% 0,0% 

 

Quanto à utilização pelos funcionários de dispositivos pessoais (smartphone, tablet, notebook 

etc.) para fins profissionais, todas as empresas de grande porte que participaram da pesquisa afirmaram 

que não permitem. No entanto, este percentual cai para 52,9% entre as empresas de pequeno porte e 

para 53,0% entre as de médio porte. Ainda assim, a maioria das empresas de médio porte que permitem 

o uso de dispositivos pessoas possui softwares ou aplicativos específicos e/ou normas internas para regular 

esta utilização, mas, entre as empresas de pequeno porte, a existência de softwares ou aplicativos 

específicos e/ou normas internas é menor. 

 

Tabela 12: Sua empresa permite que os funcionários utilizem dispositivos pessoais (smartphone, 
tablet, notebook etc.) para fins profissionais? 

 

Total das 
empresas 

Pequena 
empresa 

Média 
empresa 

Grande 
empresa 

Não 54,0% 52,9% 53,0% 100,0% 

Sim e não há software ou aplicativo específico 

para tal finalidade, tão pouco norma interna 
23,8% 29,2% 13,3% 0,0% 

Sim e há apenas software ou aplicativo 

específico para tal finalidade 
3,6% 2,7% 6,1% 0,0% 

Sim e há apenas norma interna específica para 

tal finalidade 
10,7% 9,4% 14,3% 0,0% 

Sim e há software ou aplicativo específico para 

tal finalidade, assim como norma interna 
4,3% 2,2% 9,2% 0,0% 

Não respondeu 3,6% 3,6% 4,1% 0,0% 

 

Das empresas que participaram da pesquisa, 64,3% não utilizam a computação em nuvem para 

armazenamento de dados e informações, 32,3% utilizam e 3,4% das empresas não responderam esta 
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questão. A maioria das empresas não utiliza a computação em nuvem para armazenamento de dados e 

informações independente de seu porte. 

 

Tabela 13: Sua empresa utiliza computação em nuvem para armazenamento de dados e informações? 

 

Total das 
empresas 

Pequena 
empresa 

Média 
empresa 

Grande 
empresa 

Sim 32,3% 30,5% 36,7% 28,6% 

Não 64,3% 66,4% 59,2% 71,4% 

Não respondeu 3,4% 3,1% 4,1% 0,0% 

 

Das empresas que não sofreram nenhum ataque cibernético no último ano, apenas 42,0% 

tomaram alguma medida para aumentar a proteção de sua empresa. Entre as empresas que sofreram 

menos ataques este ano do que no ano anterior, 53,3% tomaram alguma medida para aumentar sua 

proteção. Já entre as empresas que sofreram o mesmo nível de ataques este ano do que ano anterior, 

69,2% tomaram alguma medida para aumentar sua proteção. Por fim, entre as empresas que sofreram 

mais ataques este ano do que no ano anterior, 64,8% tomaram alguma medida para aumentar sua 

proteção. 

 

Tabela 14: Sua empresa tomou alguma medida para aumentar a proteção de sua empresa contra os 
ataques cibernéticos no último ano? 

 

Empresas que 
não sofreram 

ataque 

Empresas que 
sofreram mais 

ataques 

Empresas que 
sofreram 

mesmo nível 
de ataques 

Empresas que 
sofreram 

menos ataques 

Sim 42,0% 64,8% 69,2% 53,3% 

Não 58,0% 35,2% 26,9% 46,7% 

Não respondeu 0,0% 0,0% 3,9% 0,0% 

 

As principais medidas tomadas pelas empresas que aumentaram sua proteção contra os ataques 

cibernéticos no último ano foram a mudança e/ou a introdução do antivírus e/ou IDS e/ou Firewall, entre 

outras tecnologias, independente de terem sofrido mais ou menos ataques em relação ao ano anterior. 

As empresas podiam selecionar mais de uma alternativa, por isso, os resultados somam mais de 100%. 
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Tabela 15: Quais medidas foram tomadas? (Resposta múltipla) 

(Apenas empresas que tomaram alguma medida para aumentar a proteção de sua empresa contra 
ataques cibernéticos no último ano) 

 

Empresas 
que não 
sofreram 
ataque 

Empresas 
que 

sofreram 
mais ataques 

Empresas que 
sofreram 

mesmo nível 
de ataques 

Empresas 
que sofreram 

menos 
ataques 

Introdução de treinamentos 8,8% 22,9% 22,2% 0,0% 

Aumento ou reformulação dos treinamentos 14,7% 31,4% 16,7% 12,5% 

Introdução de normas internas 26,5% 17,1% 22,2% 25,0% 

Aumento ou reformulação das normas internas 26,5% 37,1% 38,9% 25,0% 

Introdução de antivírus e/ou IDS e/ou Firewall, 

entre outras tecnologias 
44,1% 48,6% 38,9% 62,5% 

Mudança do antivírus e/ou IDS e/ou Firewall, 

entre outras tecnologias 
55,9% 51,4% 61,1% 75,0% 

Introdução da obrigatoriedade dos funcionários 

alterarem senhas periodicamente 
23,5% 31,4% 16,7% 37,5% 

Outros 0,0% 11,4% 0,0% 0,0% 

Não respondeu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Se houvesse uma plataforma para noticiar e obter informações sobre ataques cibernéticos e 

formas de prevenção, 47,6% das empresas que participaram da pesquisa afirmaram que participariam 

para compartilhar e absorver informação, enquanto 34,8% participariam apenas para absorver 

informação, 4,0% participariam apenas para compartilhar informação, 7,3% não participariam e 6,3% das 

empresas não responderam esta questão. 

 

Tabela 16: Se houvesse uma plataforma para noticiar e obter informações sobre ataques cibernéticos e 
formas de prevenção, a sua empresa participaria? 

 

Total das 
empresas 

Pequena 
empresa 

Média 
empresa 

Grande 
empresa 

Não 7,3% 6,3% 10,2% 0,0% 

Sim, apenas para absorver informação 34,8% 37,7% 29,6% 14,3% 

Sim, para compartilhar e absorver informação 47,6% 46,2% 49,0% 71,4% 

Sim, apenas para compartilhar informação 4,0% 3,6% 5,1% 0,0% 

Não respondeu 6,3% 6,2% 6,1% 14,3% 

 


