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Resumo | Resultado Brasil 
O Brasil atingiu 190 pontos no Unisys Security Index™ medido em 2019, aumento de cinco pontos em 

relação ao ano anterior. O índice é projetado numa escala que vai de zero a 300 (sendo o zero mais 

seguro e 300, menos). O resultado mostra que a sensação de insegurança no País aumentou e é a 

maior em seis anos, mas ainda é inferior à de outros países latino-americanos pesquisados, entre eles 

Colômbia, Chile e México. 

 

Segurança pessoal manteve-se em destaque no rol de preocupações dos brasileiros. O tema vem 

crescendo em importância graças a um receio maior em relação a roubo de identidade, que foi a 

principal preocupação listada por aqui: três em cada quarto pessoas (76%) dizem-se extremamente ou 

muito preocupadas com o assunto. Em seguida, vem a fraude bancária ou de cartão de crédito, vista 

como ameaça séria por 75% da população. 

 

Já o receio com ameaças relacionadas à segurança nacional, embora seja historicamente a que gere 

menor preocupação entre os brasileiros, cresceu nos últimos anos. Um total de 62% dos entrevistados 

se diz seriamente preocupado com a possibilidade de desastres naturais, alta de 14 pontos em relação a 

2018. 

 

Quanto às ameaças cibernéticas, a ocorrência delas se mostrou particularmente elevada no Brasil. Nada 

menos que 85% dos entrevistados já foram vítimas de ao menos um tipo de ameaça cibernética ou 

conhecem alguém que foi. Ressalta-se que 39% relataram terem sido vítimas de fraude bancária ou de 

cartão de crédito. 

 

Nesse cenário, a população brasileira recebeu bem a recente lei que cria o Documento Nacional de 

Identificação (DNI), que vai unificar vários documentos no País e prevê o uso de tecnologias biométricas 

em sua implementação. Sete em cada dez brasileiros (69%) acreditam que a medida vai trazer mais 

segurança a seus dados pessoais. 

 

Houve também apoio popular à nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. No entanto, embora a 

regulamentação seja bem-vinda, 20% dos brasileiros não acreditam que a lei seja capaz de proteger 

informações pessoais de milhares de consumidores, utilizadas por empresas e órgãos públicos. 

 

A pesquisa analisou, ainda, que grandes eventos, como shows e Copa do Mundo, são motivo de 

preocupação para os brasileiros, que acreditam no risco de agressão (72% dizem-se seriamente 

preocupados com essa possibilidade) durante essas ocasiões. Os entrevistados temem também a 

segurança de seus dados pessoais (70% dizem-se seriamente preocupados) e das informações 

bancárias ou de cartões de crédito (71% dizem-se seriamente preocupados) quando inseridas em redes 

Wi-Fi públicas. 

 

Como resultado, metade (exatos 50%) dos respondentes brasileiros disseram que hoje pensam duas 

vezes em ir a grandes eventos: 29% já desistiram de comparecer em certas ocasiões e apenas um em 

cada quarto (24%) decidiu ir apesar dos riscos. Nesse grupo, boa parte relatou ainda que toma cuidados 

extras, como proteger carteiras e dispositivos móveis, para garantir a segurança de seus bens durante 

os eventos. 

 

 

 

 



 

3  Um resumo dos resultados auferidos no Brasil em 2019 pelo Unisys Security Index™ 

©2019 Unisys Corporation. Todos os direitos reservados  
 

Resumo | Resultado Global 
Há mais de uma década, o Unisys Security Index™ monitora a sensação de segurança dos 

consumidores em diversas partes do mundo. Nos últimos cinco anos, a pesquisa tem constatado que a 

percepção de insegurança está crescendo. Em 2019, o nível global de preocupação com segurança 

atingiu o pico mais alto, desde o início da medição em 2007. 

 

O Unisys Security Index™ de 2019 chegou à marca global de 175 pontos (numa escala que vai de zero 

até 300, sendo zero a plena sensação de segurança e 300, insegurança), com aumento de dois pontos 

percentuais em relação a 2018. Pelo terceiro ano consecutivo, roubo de identidade e fraude bancária e 

de cartão de crédito foram listados como as maiores preocupações globais de segurança digital. O roubo 

de identidade mantém-se na liderança entre as oito ameaças avaliadas pelo indicador, com 69% dos 

respondentes dizendo-se seriamente preocupados, mais até que com guerras e desastres naturais. 

Fraude bancária e de cartão de crédito mantiveram-se em segundo lugar no ranking global de ameaças, 

com duas em cada três pessoas (66%) dizendo-se seriamente preocupadas.  

 

Não foi registrada alteração no nível de preocupação com a segurança na internet na edição deste ano. 

Aproximadamente dois em cada três respondentes (63%) disseram estar seriamente preocupados com 

vírus ou invasões de hackers. Mais da metade das pessoas em todo o mundo (57%) diz-se seriamente 

preocupada com a segurança de compras online e com o uso de internet banking. 

 

De forma geral, países em desenvolvimento1 apresentaram maior nível de preocupação que os países 

desenvolvidos. Nas Filipinas, por exemplo, foram registrados os maiores níveis de preocupação com a 

segurança entre os 13 países incluídos no levantamento. Os menores índices aparecem na Holanda, 

embora a sensação de insegurança esteja crescendo também entre os holandeses. Os mais jovens e os 

que possuem renda menor também apresentaram níveis de preocupação mais altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 O Unisys Security Index™ define como país desenvolvido a nação em que o PIB per capta é de, no mínimo, US$ 
12.000,00. 
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A análise deste ano também procura avaliar o nível de preocupação de consumidores que frequentam 

grandes eventos, como a Copa do Mundo e festivais de música. Realizada após atentados ocorridos em 

várias partes do mundo no ano passado, a pesquisa constatou que hoje as pessoas temem mais pela 

própria segurança em eventos de grande porte em relação a anos anteriores. 

 

Chama atenção a constatação de que, nesses eventos, há tanto a preocupação com a segurança física, 

quanto com o roubo de dados. Considerando os 13 países pesquisados, 57% dos respondentes 

afirmaram ter séria preocupação (estar extremamente ou muito preocupado) com a possibilidade de 

sofrer agressões físicas, e o mesmo percentual diz recear ter seus dados pessoais roubados ao 

ingressarem em redes de Wi-Fi públicas nesses ambientes. Além disso, um total de 59% disse estar 

seriamente preocupado com a possibilidade de ter seus dados de cartões de crédito roubados nessas 

ocasiões. 

 

Como resultado dessas preocupações, um em cada quarto pessoas (exatos 28%) disse que já desistiu 

de participar de grandes eventos e quatro em dez respondentes (39%) disseram que pensariam duas 

vezes antes de comparecer a determinados locais no futuro. Além disso, entre as pessoas que 

resolveram ir a grandes eventos apesar dos riscos, uma em cada quatro disse que tomou cuidados 

adicionais, como proteger carteiras e dispositivos móveis para se sentir seguro. 
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Unisys Security Index™: há 13 anos monitorando a 

segurança de dados  
O Unisys Security Index™ é uma iniciativa da Unisys Corporation (NYSE: UIS). Realizado desde 2007, o 

índice é o mais antigo monitoramento global de segurança digital e oferece uma análise estatisticamente 

robusta sobre a sensação de segurança das pessoas em diversas situações. Projetado numa escala que 

vai de zero a 3002, o índice é calculado a partir de uma metodologia que afere atitudes das pessoas num 

dado período em relação a oito temas de segurança, divididos em quatro categorias principais: 

segurança nacional, segurança financeira, segurança na internet e segurança pessoal. 

 
O Unisys Security Index™ de 2019 é resultado de uma 

ampla pesquisa realizada com 13.598 pessoas ao 

redor do mundo, com idades entre 18 e 64 anos. As 

entrevistas foram realizadas online, em 13 países, 

entre 27 de fevereiro e 22 de março de 2019. Um 

questionário complementar sobre a segurança em 

grandes eventos foi aplicado entre 3 e 12 de abril.  

 

Tomou-se o cuidado de compor uma amostra 

demograficamente representativa de cada país onde a 

pesquisa foi realizada para a aplicação do 

questionário. 

 

Os índices globais de preocupação com a segurança 

retratados no levantamento são uma média dos 

resultados alcançados em cada um dos 13 países 

pesquisados. A margem de erro no indicador de cada 

país é de 3,1%, para mais ou para menos. A margem 

de erro nos indicadores globais é de apenas 0,9%, 

igualmente para mais ou para menos. O nível de 

confiança é de 95%. 

 

A pesquisa Unisys Security Index™ de 2019 foi 

realizada pela Reputation Leaders, consultoria global 

especializada na produção de levantamentos estatísticos. 

 

 

 
 

 

 

  

                                                           
2 A pesquisa projeta o índice de preocupação numa escala de zero a 300. Índice na casa dos 100 indica que o 
usuário está “de alguma forma preocupado”; 200, “muito preocupado”; e 300, “seriamente preocupado”. 
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Preocupações de segurança no Brasil 
O Unisys Security Index™ de 2019 atingiu no Brasil a marca de 190 pontos, numa escala que vai de 

zero a 300, sendo zero mais seguro e 300 mais inseguro. O resultado é 15 pontos mais alto que a média 

global de 175, mas é inferior aos registrados nos outros países latino-americanos pesquisados: Chile, 

México e Colômbia.  

 
 

Depois de uma leve queda em 2018, o índice brasileiro voltou a subir. A pesquisa também identificou 

que, no Brasil, certos grupos demográficos sentem-se mais inseguros que outros. Entre as mulheres, por 

exemplo, nos quesitos de segurança nacional e pessoal, o nível de preocupação é 19 pontos mais alto 

em relação à média global.  

 

 
 

O índice de preocupação é também 26 pontos mais alto entre os jovens na faixa de 18 a 24 anos (195). 

Já entre os mais velhos (pessoas entre 55 e 65 anos de idade), a sensação de segurança é maior (169). 
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Roubo de identidade e fraude bancária e de cartão de crédito são os maiores 

receios dos brasileiros. 
 

 
Com nota 200, o grupo de temas “Segurança Pessoal” inclui os receios que estão em alta no radar de 

preocupações dos brasileiros. Muito desse resultado é creditado ao temor com roubo de identidade, 

considerado uma preocupação séria para três em cada quatro brasileiros. Fraude bancária e de cartão 

de crédito é, também, outra preocupação premente no País, com 75% dos brasileiros dizendo-se 

seriamente preocupados com ela. 

 

Já no grupo de temas “Segurança Nacional”, embora seja historicamente o que gere menor 

preocupação, o índice aumentou de forma considerável nos últimos anos. A preocupação com possíveis 

desastres e epidemias avançou 14 pontos em relação à 2018. 
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Outras constatações no Brasil 
A pesquisa Unisys Security Index™ também procurou investigar temas de segurança e tendências 

específicos de cada país onde é realizada. Em 2019, os brasileiros responderam questões sobre quatro 

temas locais: 

● Impactos da lei recentemente em vigor que criou o Documento Nacional de Identificação (DNI) 

para unificar diversos documentos a partir de um único cadastro biométrico; 

● Confiança da população na fiscalização e na aplicação efetiva da Lei Geral de Proteção de 

Dados, que obriga empresas e órgãos públicos a proteger dados pessoais; 

● Confiança de que as empresas vão implementar medidas para a proteção de dados pessoais 

armazenados em nuvem contra ameaças cibernéticas; 

● Experiência dos brasileiros em relação a ameaças cibernéticas como spam, fraude bancária e de 

cartão de crédito e roubo de logins e senhas. 

 
Brasileiros apoiam novo Documento Nacional de Identificação 
De forma geral, há no Brasil apoio da população à iniciativa do governo federal de implementar o 

Documento Nacional de Identificação. Sete em cada dez brasileiros (69%) acreditam que a medida vai 

trazer mais segurança a seus dados pessoais. Apenas um em cada dez (11%) discorda por acreditar 

que o DNI por si não vai trazer mais proteção para informações pessoais. 
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Nova lei de proteção de dados tem apoio da população  
Os brasileiros também estão confiantes de que a recém-aprovada Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais vai trazer mais segurança para informações pessoais mantidos por organizações públicas e 

privadas. Um em cada três brasileiros (32%) se diz extremamente ou muito confiante em relação à 

proteção oferecida pelo marco legal. Dois em cada cinco (39%) dizem-se de alguma forma confiante. 

Apenas um em cinco brasileiros (20%) diz não acreditar que o novo marco vá trazer segurança. 

 

Brasileiros acreditam que as empresas não vão proteger seus dados na nuvem 
As opiniões se dividem entre os brasileiros quando questionados se as empresas estariam tomando as 

medidas necessárias para proteger dados pessoais armazenados em nuvem. Um total de 28% dos 

respondentes se diz extremamente ou muito confiante em relação à proteção. Outros 28% dizem-se não 

muito ou nem um pouco confiantes. Os demais 42% estão apenas um pouco confiantes.  
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Maioria dos brasileiros já sofreu algum tipo de ameaça cibernética 
Nada menos que 85% dos brasileiros já foram vítimas de algum tipo de ameaça virtual ou conhecem 

alguém que foi. Dois em cada cinco brasileiros (39%) já sofreram fraude bancária e de cartão de crédito, 

percentual maior que o medido na Colômbia (25%) e no Chile (28%). 
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Segurança em grandes eventos preocupa 

Atentados ocorridos recentemente em várias partes do mundo – entre eles um ataque frustrado na 

capital do vizinho Chile – elevaram os temores dos brasileiros em relação à segurança em grandes 

eventos. De forma semelhante aos chilenos, os brasileiros se preocupam seriamente com o roubo de 

dados em redes públicas de Wi-Fi (71%) e receiam ataques físicos (72%) em situações de grandes 

aglomerações. 

 

 
 

Metade (exatos 50%) dos brasileiros diz ter receio de participar de grandes eventos e 29% já desistiram 

de ir em certas ocasiões. Entre os que decidiram comparecer apesar dos riscos, muitos afirmam ter 

adotado precauções de segurança adicionais, caso de um em cada quatro brasileiros, que procurou 

estar mais atento a objetos de valor, por exemplo. 
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Perspectiva da Unisys  

 

SEGURANÇA EM GRANDES EVENTOS 

Salvatore Sinno, head global de arquitetura de segurança da Unisys, dá recomendações simples para 

garantir a segurança pessoal em grandes eventos esportivos, shows e festivais. 

 

1. Compre ingressos apenas dos canais oficiais de venda ou de sites confiáveis. Antes de 

comprar, verifique no navegador se o ícone do “cadeado” está visível e se o endereço do site 

começa com “https://”. Se o preço dos ingressos estiver bom demais para ser verdade, a 

probabilidade de fraude é grande. 

2. Planeje a ida ao evento com antecedência e fique atento às informações das autoridades. 

Cadastre-se junto às autoridades envolvidas na organização do evento para receber no dia 

alertas úteis ou informações importantes de trânsito e de segurança. 

3. Se vai sozinho, avise alguém. Avise pelo menos um amigo ou familiar que você vai ao evento 

sozinho e não esqueça de dizer quando vai sair de casa e a que horas deve voltar. 

4. Leve pouca coisa. Para um festival, pouca coisa é realmente necessária. Deixe em casa 

objetos de valor. O que você de fato vai precisar, geralmente cabe no bolso. 

5. Assim que chegar, explore os arredores. Certifique-se da localização das saídas e combine 

com seus amigos um ponto de encontro para o caso de alguém se perder. Informe-se sobre 

como contatar a organização do evento caso precise falar com alguém. 

6. Antes de ir, atualize o seu celular e não utilize redes abertas de Wi-Fi. Se o sistema de seu 

telefone está atualizado, está também com a proteção mais eficiente disponível. Além disso, 

utilize somente redes de Wi-Fi protegidas, com senha. Redes sem proteção dão a hackers 

acesso a dados pessoais e bancários armazenados em seu telefone. 

7. Não faça transações eletrônicas com vendedores não oficiais. Cuidado com cartões sem 

contato, aqueles de encostar na maquininha, e com transações via celular feitas em grandes 

eventos. Nessas situações, existe o risco de seus dados serem coletados e vendidos a 

criminosos mais tarde. 

8. Fique atento a atitudes suspeitas. Informe à organização sobre qualquer situação incomum, 

como bolsas sem donos aparentes deixadas no chão ou pessoas com atitude suspeita ou 

agressiva. 

9. Mantenha seu telefone carregado para emergências. Se possível, leve o carregador ou um 

power bank para o caso de a bateria descarregar num momento de necessidade.  

10. Se algo acontecer, fique calmo e longe da multidão. Tente deixar o local o mais rápido 

possível e sem pânico. Se não der, afaste-se da confusão, esconda-se, chame a polícia e, assim 

que puder, avise seus familiares que você está bem. 
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PREOCUPAÇÃO COM SEGURANÇA ATINGE A TODOS 

O fenômeno mundial da polarização política, associado a séries de atentados de 2018 e a ataques 

cibernéticos que parecem não ter fim contra instituições públicas e privadas explicam por que o Unisys 

Security Index™ deste ano registrou os maiores níveis de preocupação global com segurança desde o 

início da série em 2007. “A preocupação com a segurança afeta as pessoas, setores econômicos e 

atividades em todo mundo de forma indistinta e surpreendente”, afirma Chris Kloes, vice-presidente de 

soluções de segurança da Unisys. 

 

O aumento na sensação global de insegurança pode ser creditado em parte à crescente conscientização 

das pessoas em relação a ameaças digitais e convencionais. Essa percepção também fomenta, em 

certa medida, a crescente desconfiança sobre empresas que detêm dados privados de seus clientes. 

 

“A sociedade se conscientizou e agora sabe que dados pessoais são importantes, que deles se pode 

fazer mau uso. Eu já tive minha conta bancária hackeada e fui avisado pela Receita Federal. Foi uma 

grande surpresa e fiquei muito chateado”, relata Jeff Livingstone, vice-presidente da Unisys e global 

head para o setor de ciências da vida e saúde. 

 

“No setor de saúde, por exemplo, a preocupação com a segurança das informações cresceu mais do 

que em outros segmentos”, prossegue. “E a razão disso é que até dois anos atrás ataques cibernéticos 

com vazamento de informações de pacientes eram relativamente incomuns. Na saúde, existe uma 

distância temporal entre a prestação do serviço médico e a cobrança pela operadora, algo para o qual 

um número pequeno de pessoas (mas que está crescendo) já estão atentas. Nesse intervalo, hackers 

têm tempo mais que de sobra para fazer coisas terríveis. Eles usam dados de planos de saúde para uma 

série de fins, como criar perfis falsos, por exemplo, e, hoje, informações médicas são mais valiosas do 

que as bancárias. Para se ter uma ideia, a informação médica no mercado negro valoriza a taxas 

exponenciais. Essa conjugação de fatores forma uma tempestade perfeita, o pior cenário possível, para 

clientes de planos de saúde”. 

 

Maria Allen, vice-presidente e global head de serviços financeiros da Unisys, diz que em seu setor de 

atuação existe uma tendência semelhante à vista no segmento de saúde. “Há muita informação 

disponível e os bancos estão cada vez mais abertos a soluções digitais, à automação e a qualquer coisa 

que mostre ao cliente a preocupação da instituição com segurança”, afirma a executiva. 

De forma irônica, o maior foco em segurança como tendência é exacerbado pelos esforços de empresas 

da área da saúde e de outros setores para aprimorar a experiência de seus clientes com soluções 

tecnológicas, pondera Kloes. “Muitas empresas estão agora utilizando a tecnologia para tornar o 

processo decisório do cliente mais efetivo, seja por meio de aplicativos para celulares ou outros 

dispositivos móveis”, afirma. “Essas soluções geram a sensação no cliente que nem ele, nem a empresa 

com quem se relaciona estão preparados para lidar com questões de segurança. O consumidor vai 

presumir que o app instalado em seu telefone é seguro e essa sensação de segurança vai se consolidar 

somente se o serviço ofertado pelo software for adequado também na perspectiva da segurança digital”. 

PREOCUPAÇÃO ATÉ NA HORA DO LAZER, EM EVENTOS DE GRANDE PORTE 

Instituições governamentais e privadas põem muito empenho em garantir a segurança física das 

pessoas que participam de grandes eventos internacionais, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. 

Nos últimos anos, no entanto, atentados e tragédias ocorridos em shows e eventos de massa de menor 

projeção vêm fomentando no grande público receios de toda sorte. O Unisys Security Index™ de 2019 

mostra que, além da segurança física, há uma crescente preocupação das pessoas com a proteção de 

dados em eventos, o que representa para governos, órgãos do Poder Público, promotores e empresas 

um desafio adicional, de garantir a segurança física e digital de frequentadores. 
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Mark Forman, vice-presidente da Unisys e global head para o setor público, afirma ser possível garantir a 

segurança física e a virtual dos frequentadores de grandes eventos. “Nos Estados Unidos, estamos 

montando centrais integradas capazes de monitorar ameaças físicas e cibernéticas. Alguns estados são 

líderes em segurança digital por já terem práticas de compartilhamento de informações bem 

estabelecidas entre diversos órgãos públicos. Isso faz diferença, às vezes até mais que a melhor 

tecnologia. Sem confiança entre órgãos de inteligência federal e estadual e a polícia na ponta do 

processo é muito difícil, na verdade, agir a partir de qualquer informação disponível.” 

Para o Chief Trust Officer da Unisys, Tom Patterson, nunca houve tanto empenho de países em 

promover sinergia entre seus diversos órgãos de segurança. “Os Estados Unidos alcançaram um nível 

de cooperação e compartilhamento de inteligência muito elevado para garantir a segurança em eventos 

de grande porte”, afirma. “O Super Bowl é um exemplo de cooperação entre órgãos federais de 

segurança e a polícia local. Juntos, produzem não só inteligência de qualidade sobre ameaças, mas 

também gerenciam uma grande quantidade recursos, como drones e outros equipamentos. Vemos uma 

interação saudável no sentido de dar apoio a eventos privados de grande magnitude”. 

ROUBO DE IDENTIDADE AINDA PREOCUPA 

O Chief Information Security Officer da Unisys, Mathew Newfield, pondera, ainda, que empresas e 

instituições existentes apenas no meio online estão se tornando cada vez mais presentes na vida das 

pessoas. “Na minha perspectiva, o roubo de identidade é só uma parte do debate sobre segurança”, 

afirma o executivo. “As pessoas estão começando a entender que quando a identidade de alguém é 

roubada, os dados bancários, financeiros, as restituições de imposto de renda, compras na internet 

dessa pessoa, tudo isso pode parar na mão de criminosos. E aí, quando descobrem que é possível 

comprar arquivos contendo milhares de dados pessoais por menos de um dólar, elas se assustam.” 

Newfield afirma também que as consequências do roubo de identidade podem variar de país para país. 

“Nos Estados Unidos e em alguns outros países desenvolvidos, já existem mecanismos do próprio 

Estado para proteger pessoas contra o roubo de dados bancários. Se eu perder dinheiro por fraude 

virtual, estarei protegido. Mas isso não acontece em todos os países. As consequências da fraude 

podem ser devastadoras para as pessoas em certas partes do mundo”, finaliza o executivo. 

Para Maria Allen, a sensação geral de insegurança digital constatada pela pesquisa da Unisys pelo 

menos tem um lado positivo. A executiva ressalta que esse sentimento torna as ameaças mais latentes 

e, consequentemente, faz com que as pessoas estejam mais atentas à segurança e exigentes com 

organizações públicas e privadas que detêm seus dados pessoais. “Roubo de identidade é algo sério”, 

diz Allen. “E pessoas comuns, em todo mundo, já perceberam isso, como constata nossa pesquisa.” 

INSEGURANÇA AUMENTA POR CONTA DA MÍDIA E DA POLARIZAÇÃO POLÍTICA 

Forman lembra que a pesquisa Unisys Security Index™ é uma medição de percepção de segurança das 

pessoas e, portanto, pode ser influenciada por fatores externos, como a mídia e pelo cenário atual de 

polarização política. Isso quer dizer também, a percepção medida pode não refletir a realidade por 

completo e que, nesse caminho, ponderações devem ser feitas. 

“A análise mais cuidadosa dos dados revela que, coincidentemente, nos países onde a sensação de 

insegurança é maior também há a prevalência de movimentos nacionalistas e onde a segurança é muito 

explorada na pauta política”, diz o executivo. “A percepção também é influenciada pela mídia, que, não 

raro, fomenta o medo. Faz parte da natureza humana! Não surpreende que exista uma relação direta 

entre maior sensação de insegurança e a presença de movimentos nacionalistas numa determinada 

região. A questão é se o nacionalismo é em si resultado da insegurança ou se a insegurança cresce a 

reboque do ambiente político.” 
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Conclusões 
A preocupação das pessoas com relação a diversos aspectos da segurança cresce em todo o mundo e 

em todos os setores econômicos, com implicações profundas para organizações empresariais e 

governamentais com responsabilidade direta na proteção de dados pessoais. Nesse sentido, novas 

soluções tecnológicas serão de extrema importância para impedir ataques no futuro. Além disso, os 

dados apontam que também é necessária uma mudança de paradigma nas políticas de proteção. 

Organizações públicas e privadas devem priorizar a segurança como forma de garantir a clientes e 

usuários de seus serviços que os sistemas em uso são confiáveis e seguros, a partir de uma estratégia 

de controle de ameaças abrangente e rigorosa, sob o modelo de segurança conhecido como Zero Trust, 

segundo o qual um sistema só é considerado seguro depois de amplamente testado. 

 

Ações a serem tomadas 
O que empresas e órgãos públicos podem fazer para proteger seus clientes, usuários e cidadãos da 

melhor forma possível? A Unisys acredita que existem medidas bastante práticas que podem ser 

tomadas. 

1. Ampliar a adoção de modelos de segurança Zero Trust, que pressupõe a 

possibilidade de ataques a qualquer tráfego na rede. 
O aumento da sensação de insegurança das pessoas no ambiente digital identificado pelo Unisys 

Security Index™ de 2019 ressalta a importância de empresas e órgãos públicos adotarem medidas de 

segurança mais rígidas para garantir a proteção de dados de clientes e consumidores. Modelos Zero 

Trust de segurança têm por princípio que sistemas só podem ser considerados seguros depois de 

amplamente testados. Nesse modelo, cada conexão, login e utilização de recursos deve ser registrado, 

autenticado e monitorado. 

 

A Unisys conta com uma metodologia própria de implementação completa de segurança Zero Trust, 

definida em cinco etapas. São elas: 

• Priorize: a jornada Zero Trust começa com a total visibilidade do ecossistema. Só assim é 

possível identificar vulnerabilidades a serem priorizadas na estratégia de segurança. 

• Proteja: já com prioridades elencadas, as empresas devem centrar esforços primeiro na 

proteção das redes, dispositivos e indivíduos potencialmente mais vulneráveis e, depois, 

ampliar esforços até que toda a organização esteja segura. 

• Preveja: as empresas devem se esforçar para antecipar as ameaças e adotar uma postura 

mais rígida no enfrentamento de riscos, com sistemas de Inteligência Artificial (IA) para a 

elaboração de previsões objetivas e com base na análise de dados relativos a ameaças 

cibernéticas. 

• Isole: empresas devem isolar dados e sistemas considerados fundamentais de forma a 

prevenir o acesso por hackers. 

• Corrija: a Unisys pode ajudar empresas a minimizar danos causados por ataques cibernéticos 

e diminuir o tempo de resposta da organização às ameaças. A ferramenta Stealth da Unisys 

permite que empresas respondam de forma adequada a ataques cibernéticos ao diminuir a 

propagação das falhas de segurança e ao reagir em menor tempo para evitar danos maiores e 

isolar a origem do problema. 

 

“Decisores de TI já entendem que o perímetro de rede não pode ser defendido no atual 

ecossistema tecnológico”, afirma Kloes. “As soluções de segurança da Unisys oferecem a 

proteção necessária para a implementação de uma arquitetura Zero Trust capaz de integrar 

toda estrutura digital corporativa. As tecnologias da Unisys permitem o isolamento dinâmico de 

dispositivos e usuários ao primeiro sinal de invasão e ainda identificam, validam e protegem os 

usuários, dispositivos e fluxos de dados que são, de fato, confiáveis.” 
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2. A tecnologia ajuda muito na proteção de consumidores e cidadãos, mas 

pessoas preparadas para reagir a ameaças são decisivas numa crise. 

As melhores tecnologias de segurança são capazes de analisar a atividade de toda rede e identificar 

invasões quando o dano ainda é inicial, mas mesmo a melhor das ferramentas só é efetiva se operada 

por pessoas capazes de interpretar e agir a partir da informação recebida. A Unisys recomenda que 

organizações priorizem ações de segurança nas duas frentes, tecnologia e pessoas por trás dela. Só 

assim as expectativas de segurança dos clientes serão satisfeitas. 

“Segurança é uma disciplina multidimensional”, afirma Forman. “Tecnologia pode fazer muito em 

termos de compilação e análise de informação, mas só é efetiva com as pessoas certas por trás 

de tudo. Há sistemas de segurança para postos de fronteira que, não raro, contam com recursos 

poderosos de análise de dados, mas que ainda falham na hora de comunicar a ameaça 

identificada a alguém de fato capaz de intervir. A Unisys sabe que esse é o grande gargalo a ser 

equacionado.” 

3. Mitigue riscos do ingresso massivo de dispositivos desprotegidos na rede da 

empresa e de dispositivos corporativos usados em redes não seguras. 
Os resultados do Unisys Security Index™ de 2019 mostram que a linha divisória entre a segurança física 

e virtual é cada vez menos nítida. À medida em que dispositivos móveis se proliferam nas empresas, 

funcionários também os levam para locais físicos onde podem encontrar altas quantidades de riscos 

cibernéticos. Embora muitas companhias se empenhem em garantir a segurança física de seus 

colaboradores, a segurança digital, muitas vezes, não recebe a mesma atenção. 

 

Por exemplo, quando colaboradores precisam se deslocar a regiões de alto risco, a utilização de 

telefones pré-pagos temporários e descartáveis permite que eles trabalhem com mais segurança 

e sem tantos riscos para as empresas. As organizações também devem fornecer orientações 

claras sobre o que pode ou não ser feito ao operar em ambientes perigosos. 

“Empresas perdem a oportunidade de dar o correto apoio a parceiros, colaboradores e 

executivos que trabalham em áreas distantes para que atuem com maior segurança durante 

viagens”, afirma Livingstone. “As organizações deveriam proteger os dispositivos de todos os 

colaboradores, além, é claro, de elaborar procedimentos para a atuação externa, como apenas 

utilizar certos tipos de veículos ou nunca se hospedar em hotéis de quartos térreos.” 

4. Projeta clientes com identificação biométrica e outros avanços da tecnologia. 
Identidades incontestáveis são fundamentais para a segurança de transações online, acesso seguro a 

instalações e identificação de passageiros em aeroportos ou postos fronteiriços que dão acesso a outro 

país. Instituições governamentais e privadas devem se comprometer em facilitar a vida das pessoas ao 

possibilitar que elas estabeleçam suas identidades de forma confiável e dentro dos mais altos padrões 

de segurança. Internamente, organizações precisam contar com um processo de autenticação de 

identidades que seja simples, à prova de fraudes, de baixo custo e sustentável, o que pode ser 

alcançado com soluções tecnológicas adequadas. 

 
“Não é exagero dizer que nossa identidade está entre os bens mais valiosos da vida”, afirma Gupta. 

“O Unisys Security Index™ indica que as pessoas estão prontas para adotar a identificação 

biométrica como forma de proteção contra ameaças físicas e online. Infelizmente, a pesquisa também 

mostra que muitas pessoas não confiam que instituições privadas e públicas estejam agindo de forma 

adequada para proteger dados biométricos. As instituições precisam adotar medidas efetivas para 

proteger informações pessoais de clientes e cidadãos, com soluções como o Unisys Stealth® para 

isolar dados críticos e protegê-los de invasores, que inevitavelmente, acharão brechas na rede.” 

 

Para saber mais sobre ofertas de segurança da Unisys, acesse: www.unisys.com/security. 

http://www.unisys.com/security
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Sobre a Unisys 
A Unisys é uma empresa global de tecnologia da informação que desenvolve ao redor do mundo 

soluções de alto desempenho e segurança para empresas e governos cada vez mais exigentes. As 

ofertas da Unisys incluem softwares e serviços de segurança; serviços de transformação digital e 

suporte; aplicações e serviços para a indústria; além de ambientes inovadores de operação de software 

para computação empresarial de alta intensidade. Para mais informações sobre como a Unisys entrega 

melhores resultados de forma segura para seus clientes das áreas de governo, serviços financeiros e 

mercados comerciais, acesse www.unisys.com.br. 

 

Sobre o Unisys Security Index™ 
Iniciativa da Unisys Corporation (NYSE: UIS), o Unisys Security Index™ é o mais antigo monitoramento 

global de segurança digital. Realizado desde 2007, o levantamento oferece uma análise estatisticamente 

robusta sobre a percepção de segurança dos consumidores. Projetado numa escala que vai de zero a 

300 (sendo o zero mais seguro e 300, menos), o índice é calculado a partir de uma metodologia que 

afere atitudes de pessoas ao longo de um dado período de tempo em relação a oito temas de 

segurança, divididos em quatro categorias: Segurança Nacional também relacionado a desastres ou 

epidemias; Segurança Financeira, que aborda temas como fraude bancária e obrigações fiscais; 

Segurança da Internet, que inclui vírus e ataques de hackers e transações online; e, por fim, Segurança 

Pessoal, com temas como roubo de identidade e outros. O Unisys Security Index™ de 2019 foi 

compilado a partir de entrevistas online realizadas entre 27 de fevereiro e 22 de março deste ano, 

aplicadas junto a grupos amostrais representativos com o mínimo 1.000 indivíduos dos seguintes países: 

Austrália, Bélgica, Brasil, Chile, Colômbia, Alemanha, Malásia, México, Holanda, Nova Zelândia, 

Filipinas, Reino Unido e Estados Unidos. A margem de erro em cada país é de 3,1% para mais ou para 

menos. A margem de erro nos resultados globais é de 0,9%, para mais ou para menos. O nível de 

confiança da pesquisa é de 95%. 

 

Para saber mais sobre Unisys Security Index™, acesse: www.unisyssecurityindex.com. 

 

http://www.unisys.com.br/
http://www.unisyssecurityindex.com/

